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הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951

נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951  המדינה, 
והתיישבות  לפיתוח  ברשות  המשרות  נושאי  את  להרשות 
את  לייצג  להלן,  המפורטים  הרשות(   - )להלן  בנגב  הבדואים 
 4 בסעיפים  בהן  שמדובר  מהעסקאות  עסקה  בכל  הממשלה 
של  הפעילות  שבתחום  במקרקעין,  עסקאות  למעט  לחוק,  ו–5 
הרשות ובהתאם לתפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד 
הנוגעים  המסמכים  על  המדינה  בשם  ולחתום  מהם  אחד  כל 

לעסקאות האמורות:

המנהל הכללי של הרשות - עד לסכום של 5,000,000 שקלים    )1(
חדשים;

סגן מנהל כללי של הרשות - עד לסכום של 2,500,000 שקלים   )2(
חדשים;

של  לסכום  עד   - ההתיישבות  להסדרת  כללי  מנהל  סגן   )3(
1,000,000 שקלים חדשים;

מנהל מינהל תכנון ופיתוח - עד לסכום של 1,000,000 שקלים   )4(
חדשים;

מנהל אגף מינהל ומשאבי אנוש - עד לסכום של 1,000,000   )5(
שקלים חדשים;

מנהל אגף פיתוח - עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים;  )6(

מנהל אגף מיפוי ומידע גאוגרפי - עד לסכום של 1,000,000   )7(
שקלים חדשים.

משרד  חשב  או  הרשות  חשב  עם  יחד  יחתום  מורשה  כל 
אינה  שתמורתה  עסקה  לעניין  או  הכפר,  ופיתוח  החקלאות 
עולה על 10,000 שקלים חדשים עם ממונה ההתקשרויות, רכש 

ופיקוח תקציבי ברשות.

למורשים 1 עד 3 ניתנת הרשאה לחתום על הסכמי פינוי 
ופשרות בקרקע.

ההרשאה לנושאי משרה ברשות שהודעה עליה פורסמה 
בטבת  כ'  מיום   ,2402 עמ'  התשע"ב,   ,6372 הפרסומים  בילקוט 

התשע"ב )15 בינואר 2012( - בטלה.

ו' באב התשע"ו )10 באוגוסט 2016(
)חמ 3-9-ה1(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"א, עמ' 52; התשל"ג, עמ' 150; התשס"ט, עמ' 329.  1

הסמכת מפקחים
לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19)א1( לחוק העסקת עובדים על 
ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, אני מסמיך 
את עובדי רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים הרשומים 

מטה, למפקחים לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי החוק: 

אלפסי יוסף מוגילביץ מקסים  

זינו לירן לוי נסים  

 
ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; התש"ע, עמ' 501.  1

מוזס אודי קלברס דוד  

קרטה אביב אברהמוב נדב  

בן עלי ישראל חייטין יבגני  

עג'מי רועי מירו שי  

שובאש סאפי בן–עמי דן  

חנגה אלירן ריסקין בר יותם  

תפרי שי טובול אריאל  

י"ד בתמוז התשע"ו )20 ביולי 2016(
)חמ 3-2731(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

הסמכת מפקחים
לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991

זרים,  עובדים  לחוק  5ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
רשות  עובדי  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"א-11991 
האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים ששמותיהם מפורטים להלן 
למפקחים לשם הפיקוח על ביצוע ההוראות המפורטות לפי החוק:

אלפסי יוסף מוגילביץ מקסים  

זינו לירן לוי נסים  

מוזס אודי קלברס דוד  

קרטה אביב אברהמוב נדב  

בן עלי ישראל חייטין יבגני  

עג'מי רועי מירו שי  

שובאש סאפי בן–עמי דן  

חנגה אלירן ריסקין בר יותם  

תפרי שי טובול אריאל  

י"ד בתמוז התשע"ו )20 ביולי 2016(
)חמ 3-3866(

אריה מכלוף דרעי  
                                          שר הפנים

ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התש"ע, עמ' 488.  1

הודעה על מינוי ממוני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
עובדי  את  מיניתי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל, 
רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים המופיעים ברשימה 

שלהלן, לממוני ביקורת גבולות לעניין החוק:

אלפסי יוסף מוגילביץ מקסים  

זינו לירן לוי נסים  

מוזס אודי קלברס דוד  

קרטה אביב אברהמוב נדב  

בן עלי ישראל חייטין יבגני  

עג'מי רועי מירו שי  

 
ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1
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שובאש סאפי בן–עמי דן  

חנגה אלירן ריסקין בר יותם  

שאול בן חי טובול אריאל  

י"ד בתמוז התשע"ו )20 ביולי 2016(
)חמ 3-284-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

מינוי פקחים
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13ד)א( לחוק הכניסה לישראל, 
רשות  עובדי  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952 
האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים המופיעים ברשימה להלן, 

לפקחים לעניין החוק:

אברהם רצון

אמונה שמחוני

בן חי שאול

טל אדם

יוסי חדד

יוסף שטרית

מלך ברנשטוק

ז' באדר ב' התשע"ו )17 במרס 2016(
)חמ 3-284-ה3(

אריה מכלוף דרעי  
                                          שר הפנים

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1

הסמכה
לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014

חופשי,  יבוא  לצו  2)ג()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אבידור,  גד  את  מסמיך  אני  הצו(,   - )להלן  התשע"ד-12014 
הכלכלה  במשרד  ושומרון  ביהודה  ומסחר  תעשייה  מתאם 
יבוא טובין המפורטים בתוספת הראשונה  והתעשייה, להתיר 
לצו בלא הצגת רישיון יבוא, או יבוא טובין המפורטים בתוספת 
השנייה לצו בלא המצאת אישור או עמידה בתנאים או יבוא 
טובין המפורטים בצו בלא עמידה בתנאי סימון כאמור בסעיף 
7)ד( לצו, לאזור יהודה ושומרון, למעט טובין אשר יבואם אסור 

לפי צו המכס )איסור יבוא(, התשס"ה-22005.

ב' באלול התשע"ו )5 בספטמבר 2016(
)חמ 3-144-ה3(

משה כחלון  
שר הכלכלה והתעשייה  

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46.  1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ה, עמ' 40.  2

מינוי הוועדה המייעצת לענייני מדבירים
לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי - 

תברואית,  בהדברה  העיסוק  הסדרת  לחוק  24)א(  סעיף   )1(
מייעצת  ועדה  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 
לענייני מדבירים )להלן - הוועדה המייעצת( בהרכב כלהלן:

אורי שלום, עובד המשרד להגנת הסביבה - יושב ראש;  

אמנון סולטמן, עובד המשרד להגנת הסביבה - חבר;  

שר  הצעת  לפי  הבריאות,  משרד  עובדת  ברמן,  תמר 
הבריאות - חברה, ולאור אורשן - ממלאת מקומה;

לפי  והתעשייה,  הכלכלה  משרד  עובד  גולדשמיד,  יאיר 
הצעת שר הכלכלה והתעשייה - חבר;\

שאינה  ההדברה,  בתחום  מומחיות  בעלת   - פנר  חדוה 
מדבירה - נציגת ציבור;

סעיף 24)ב( לחוק, אני ממנה את המדביר משה גבריאל, בעל   )2(
מומחיות בתחום ההדברה למשקיף בוועדה המייעצת.

י"ז באב התשע"ו )21 באוגוסט 2016(
)חמ 3-5285(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

הודעה על החלטת המועצה לאכוף חיקוקי סביבה
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

המקומיות  הרשויות  לחוק   11 סעיף  לפי  סמכותה  מתוקף 
)להלן  פקחים(, התשס"ח-12008  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
- החוק(, החליטה מליאת המועצה האזורית גן רווה, בישיבתה 
מיום כ' באב התשע"ו )24 באוגוסט 2016(, להחיל בתחומה את 

החיקוקים המפורטים להלן:

חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-22004;  )1(

חוק איסור נהיגה בחוף הים, התשנ"ז-31997;  )2(

חוק הדרכים )שילוט(, התשכ"ו-41966;  )3(

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-51993;  )4(

עבירות לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-61961, למעט   )5(
עבירה לפי סעיף 11)א()2(;

חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד-71994,   )6(
ותקנות שהותקנו לפיו;

התשי"ט-81959,  המים,  לחוק  20כא  סעיף  לפי  עבירות   )7(
זיהום  )מניעת  המים  בתקנות  הקבועות  העבירות  למעט 

המים( )סילוק שפכים מכלי שיט(, התשנ"ט-91998;

פקודת היערות10.  )8(

כאמור  ברשומות,  ההודעה  פרסום  מיום  התיקון  תוקף 
בסעיף 11)ד( לחוק.

כ"א באב התשע"ו )25 באוגוסט 2016(
)חמ 3-3951(

שלמה אלימלך  
ראש המועצה האזורית גן רווה  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

ס"ח התשס"ד, עמ' 540.  2

ס"ח התשנ"ז, עמ' 84.  3

ס"ח התשכ"ו, עמ' 6.  4

ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.  5

ס"ח התשכ"א, עמ' 58.  6

ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.  7

ס"ח התשי"ט, עמ' 169.  8

ק"ת התשנ"ט, עמ' 82.  9

חוקי א"י, כרך א', עמ' )ע( 600 )א( 710.  10

מרינה פורטנוי

מרדכי יואל ניסים

פרויני סולומון

צדיק בכור אוסלו

רויטל כהן אטיה

שלומי סיביליה

שמעון קימה

 
ס"ח התשע"ו, עמ' 548.  1
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הודעה על הסמכת פקחים - עיריית קריית שמונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
בשבט  ז'  ביום  הסמכתי  החוק(,   - )להלן  התשס"ח-12008 
קיבלו  אשר  להלן,  המפורטים  את   ,)2016 בינואר   17( התשע"ו 
הכשרה מתאימה לכך, לפקחי אכיפה סביבתית בתחום עיריית 
בתפקידם  משמשים  הם  עוד  כל  זה  חוק  לפי  שמונה  קריית 

בעיריית קריית שמונה:

אלישע אלימלך  

קאתי מרציאנו  

ז' בשבט התשע"ו )17 בינואר 2016(
)חמ 3-4029(

ניסים מלכה  
ראש עיריית קריית שמונה  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

הודעה בדבר שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
כ"ח בכסלו  מיום  בישיבתה  גדרה,  מינתה המועצה המקומית 
התשע"ו )10 בדצמבר 2015(, את עירית גלנצן לחברה בוועדת 
החוק  לעניין  גונן2,  זאב  הוועדה  חבר  במקום  לארנונה  ערר 

האמור.

י"ג בתמוז התשע"ו )19 ביולי 2016(
)חמ 3-265-ה1(

יואל גמליאל  
ראש המועצה המקומית גדרה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשס"ג, עמ' 3194.  2

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969
הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  ירושלים,  של  ההסדר  באזור  להלן  המתוארים  במקרקעין 
כ"ג בתשרי התשע"ז )25 באוקטובר 2016(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

ירושלים   -  31426 מס'  רישום  בגוש  הנכללים  מקרקעין 
)חלק מגוש 30560 - שועפאט(.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגיש לפקיד ההסדר 
ירושלים,  יהודה 34, מגדל העיר,  בן  רח'  במחנהו, או בלשכתו, 
לזמן בהודעות על התקדמות  בתוך המועדים שיפורסמו מזמן 
ההסדר. יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן 
הפרטים  כל  את  למלא  ויש  הנ"ל  בלשכה  או  במחנה  להשיגו 

הקבועים בתזכיר התביעה.

הודעה על הסמכת פקח בעיריית אילת
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  בזה  מודיע  אני 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
פרומר,  אמיר  את  הסמכתי  החוק(,   - )להלן  התשס"ח-12008 
לאחר שקיבל הכשרה מתאימה לכך, ומשטרת ישראל הודיעה 
עיריית  בתחום  סביבתי  לפקח  להסמכתו,  מתנגדת  אינה  כי 

אילת ומוקנות לו בזה כל הסמכויות כמפורט בהוראות החוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו 
בעיריית אילת.

י"ח באב התשע"ו )22 באוגוסט 2016(
)חמ 3-4029(

מאיר יצחק הלוי  
ראש עיריית אילת  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

הודעה על הסמכת פקח בעיריית יהוד-מונוסון
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

אני מודיעה בזה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
התשס"ח-12008 )להלן - החוק(, ולאחר שהוכשר כדין, הסמכתי 
את עובד עיריית יהוד-מונוסון, רפי טליאז, לפקח לעניין חיקוקי 

סביבה, כהגדרתם בחוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו 
יחדל העובד האמור לכהן בתפקידו, לפי המוקדם מביניהם.

כ"ו בתמוז התשע"ו )1 באוגוסט 2016(
)חמ 3-4029(

יעלה מקליס  
ראש עיריית יהוד-מונוסון  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

הודעה על הסמכת פקח בעיריית קריית גת
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  בזה  מודיע  אני 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
באייר  ב'  ביום  הסמכתי  החוק(,   - )להלן  התשס"ח-12008 
הכשרה  קיבל  אשר  אדרי,  מתן  את   ,)2016 במאי   10( התשע"ו 
מתאימה לכך, לפקח סביבתי בהתאם להוראות החוק, כל עוד 

הוא משמש בתפקידו בעיריית קריית גת.

י"ז באב התשע"ו )21 באוגוסט 2016(
)חמ 3-4029(

אבירם דהרי  
ראש עיריית קריית גת  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1
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לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגבעתיים, המזוהה כגוש 6156, חלקה 477,   
ששטחה 2,490 מ"ר; הייעוד: שב"צ.

ו' בתמוז התשע"ו )12 ביולי 2016(
)חמ 3-2(

רן קוניק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גבעתיים  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גב/586,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7320, 
התשע"ו, עמ' 9035, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גבעתיים   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך ושצ"פ.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגבעתיים, המזוהה כגוש 6161 -  

ששטחה 1,001 מ"ר, חלקה 523;  

ששטחה 1,001 מ"ר, חלקה 525;  

ששטחה 1,001 מ"ר, חלקה 526;  

ששטחה 1,001 מ"ר, חלקה 527.  

הייעוד: שב"צ.  

א' באלול התשע"ו )4 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

רן קוניק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גבעתיים  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.
מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה 
שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר 
של  חשבונו  על  קבע  בציוני  יצוינו  החלקה  שגבולות  לצוות 

אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

ט' באלול התשע"ו )12 בספטמבר 2016(
דניאל אוסטר  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר ירושלים  

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה, כי לוחות הזכויות של גושי הרישום מס' 
39658 - אופקים, 39903 - ירוחם, 39960, 39955, 39956, 39957 - 
מצפה רמון, 400522, 400963, 400977 - נגב, הוצגו ביום כ"ד באב 
התשע"ו )28 באוגוסט 2016(, למשך 30 ימים לעיון בלשכת פקיד 
התקווה  רח'  הממשלה,  קריית  הדרום,  אזור  המקרקעין  הסדר 
4, באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, 
רח' התקווה 4, באר שבע, בעיריית אופקים, במועצה המקומית 

ירוחם ובמועצה המקומית מצפה רמון.

כ"ד באב התשע"ו )28 באוגוסט 2016(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הדרום                  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גב/586,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7320, 
התשע"ו, עמ' 9035, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גבעתיים   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך ושצ"פ.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גב/586,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7320, 
התשע"ו, עמ' 9035, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גבעתיים   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך ושצ"פ.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגבעתיים, המזוהה כגוש 6168 -  

ששטחה 1,077 מ"ר, חלקה 426;  

ששטחה 2,393 מ"ר, חלקה 530.  

הייעוד: שב"צ.  

א' באלול התשע"ו )4 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

רן קוניק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גבעתיים  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גב/586,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7320, 
התשע"ו, עמ' 9035, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גבעתיים   ולבנייה 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
לצורך  )או  ושצ"פ  דרך  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע( 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגבעתיים, ששטחה 593 מ"ר, המזוהה כגוש   
6160, חלקה 656; הייעוד: שב"צ.

ד' באלול התשע"ו )7 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

רן קוניק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גבעתיים  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  הרצליה  הר/1900 
התשס"ג,   ,5222 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,4022 עמ' 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הרצליה   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בהרצליה, רחוב נעמי שמר, גוש 6420, ח"ח 27;   
הייעוד: דרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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העתק תשריט ההפקעה מופקד במשרדי הוועדה, בעיריית 
הרצליה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ב באייר התשע"ה )11 במאי 2015(
)חמ 3-2(

משה פדלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רש/210/א 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 1708, התשל"א, עמ' 1337, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  השרון  רמת  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של  בסעיף 4 להלן 

שטח ציבורי פתוח )שצ"פ(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברמת השרון, רחוב אלכסנדרוני - גוש 6563,   
ח"ח 26, השטח: 379 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית רמת השרון, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

ד' באב התשע"ו )8 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2(

אבי גרובר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1

והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רש/210/א 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 1708, התשל"א, עמ' 1337, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  השרון  רמת  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של  בסעיף 4 להלן 

שטח ציבורי פתוח )שצ"פ(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברמת השרון, רחוב אלכסנדרוני - גוש 6549,   
ח"ח 22 )לשעבר חלקה 1(, השטח: 8,097 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית רמת השרון, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ח בתמוז התשע"ו )3 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2(

אבי גרובר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רש/210/א 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 1708, התשל"א, עמ' 1337, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  השרון  רמת  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של  בסעיף 4 להלן 

שטח ציבורי פתוח )שצ"פ(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברמת השרון, רחוב אלכסנדרוני - גוש 6549,   
ח"ח 24 )לשעבר חלקה 17(, השטח: 2,655 מ"ר, הייעוד: שצ"פ.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית רמת השרון, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

ג' באב התשע"ו )7 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2(

אבי גרובר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רש/210/א 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 1708, התשל"א, עמ' 1337, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  השרון  רמת  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של  בסעיף 4 להלן 

שטח ציבורי פתוח )שצ"פ(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברמת השרון, רחוב אלכסנדרוני - גוש 6549,   
ח"ח 16, השטח: 425 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית רמת השרון, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ט בתמוז התשע"ו )4 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2(

אבי גרובר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת שרון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רש/210/א 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 1708, התשל"א, עמ' 1337, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  השרון  רמת  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של  בסעיף 4 להלן 

שטח ציבורי פתוח )שצ"פ(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

גוש   - אלכסנדרוני  רחוב  השרון,  ברמת  קרקע  חטיבת   
השטח:   ,)6550 גוש   ,197 חלקה  )לשעבר   20 ח"ח   ,6549 

480 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית רמת השרון, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

ג' באב התשע"ו )7 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2(

אבי גרובר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רש/656, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3807, 
התשנ"א, עמ' 169, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 ולבנייה רמת השרון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.



10283 ילקוט הפרסומים 7352, כ"ה באלול התשע"ו, 28.9.2016 

לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בטירה המזוהה כגושים והחלקות האלה:  

שטח להפקעה במ"רחלקהגוש

778221,588

8058143,394

ד' באלול התשע"ו )7 בספטמבר 2016(

)חמ 3-2(
מאמון עבדאלחי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה טירה  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/23/1254, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,79 עמ'  התשס"ד,   ,5230 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב הקציר, גוש 6319, ח"ח 158,   
בשטח של 705 מ"ר; הייעוד: שב"צ.

כ"ד באב התשע"ו )28 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ציבורי  שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

פתוח )שצ"פ(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברמת השרון, רחוב בית שמאי 15 - גוש 6551,   
הייעוד:  מ"ר;   800 השטח:   ,)334 חלקה  )לשעבר   418 חלקה 

שצ"פ.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית רמת השרון, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ז בתמוז התשע"ו )2 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2(

אבי גרובר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
במ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  טר/3006, 
748, מוסרת בזה הוועדה  4592, התשנ"ח, עמ'  הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה טירה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו  להלן 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,4042 גוש  שולמית,  רחוב  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
חלקה 181, בשטח של 968 מ"ר בשלמות; הייעוד: שב"צ.

כ"ח באב התשע"ו )1 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' שד/6/594, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3459, 
התשמ"ז, עמ' 1862, ותכנית משמ/125)שד(, שהודעה בדבר 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3835, התשנ"א, עמ' 1112, 
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות 
כי הקרקע  )להלן - הפקודה(,  )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת 

ציבורי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  מ"ר,  כ–2,566  ששטחה  חיים,  בגן  קרקע  חטיבת   
כגוש 7620, ח"ח 105, המופיעה בצבע חום; הייעוד: מבני 

ציבור.

ב' באלול התשע"ו )5 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דרום השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/11/1272, 
הפרסומים 3863, התשנ"א, עמ' 2045, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב אחווה, גוש 6326, ח"ח 128,   
בשטח של 27 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/435, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 508, 
לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,199 עמ'  התשי"ז, 
 ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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בילקוט הפרסומים 6270, התשע"א, עמ' 5670, מוסרת בזה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא )להלן 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
ציבורי  לצורך  )או  פתוח  ציבורי  שטח  של  ציבורי  לצורך 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ח"ח 11, השטח המיועד  גוש 18739,  קרקע במעלות,  חטיבת   
להפקעה: 3,515 מ"ר; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
1753005, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה, רח' האורנים 1, 
מעלות תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ו' באב התשע"ו )10 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/2020,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2295, 
התשל"ז, עמ' 816, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא  מעלות  ולבנייה 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או  פתוח  ציבורי 

לחוק התכנון והבנייה(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/20851  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,5512 עמ'  התשע"ד,   ,6801 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי 
פתוח )או לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון 

והבנייה(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא, גוש 18400, ח"ח 39, השטח   
המיועד להפקעה: 1,541 מ"ר; הייעוד: מוסדות ציבור.

לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  התכנית 
ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 1753005, 
טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה, רח' האורנים 1, מעלות 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י"ג באדר ב' התשע"ו )23 במרס 2016(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/18425  והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
1753005, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה, רח' האורנים 
1, מעלות תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ו' באב התשע"ו )10 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/8562,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4352, 
בזה הוועדה המקומית לתכנון  581, מוסרת  התשנ"ו, עמ' 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא  מעלות  ולבנייה 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או  פתוח  ציבורי 

לחוק התכנון והבנייה(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -   .4

 ,)18431 ישן  )גוש   18779 גוש   - במעלות  קרקע  חטיבת    
הייעוד:  מ"ר;   1,541 להפקעה:  המיועד  השטח   ,16 ח"ח 

מוסדות ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
נצרת   ,29 יצחק  מעלה  רח'  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה,  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005 עילית 
 ,04-9973630 טל'   ,24952 תרשיחא  מעלות   ,1 האורנים  רח' 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במעלות, גוש 18778 )גוש ישן 18383(, ח"ח 14,   
לבנייני  שטח  הייעוד:  מ"ר;   870 להפקעה:  המיועד  השטח 

ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
1753005, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה, רח' האורנים 1, 
מעלות תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ו' באב התשע"ו )10 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/3434,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2704, 
התשנ"א, עמ' 1390, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא  מעלות  ולבנייה 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו  להלן 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במעלות, גוש 18738 )גוש ישן 18382(, ח"ח 17,   
השטח המיועד להפקעה: 3,575 מ"ר; הייעוד: ספורט ונופש.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא  מעלות  ולבנייה 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 
ציבורי פתוח כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במעלות, גוש 18598 )גוש ישן 18429(, חלקה   
הייעוד:  מ"ר;   2,997 50, השטח המיועד להפקעה:  רשומה 

שטח לבנייני ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
נצרת   ,29 יצחק  מעלה  רח'  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה,  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005 עילית 
 ,04-9973630 טל'   ,24952 תרשיחא  מעלות   ,1 האורנים  רח' 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/6317  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
בזה  מוסרת   ,18 עמ'  התשס"ב,   ,5020 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  עילית  נצרת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18892, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6419, 
התשע"ב, עמ' 4188, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא  מעלות  ולבנייה 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 
התכנון  לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  פתוח,  ציבורי 

והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא, גוש 18598, ח"ח 20, השטח   
המיועד להפקעה 2,099 מ"ר; הייעוד: מוסדות ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
נצרת   ,29 יצחק  מעלה  רח'  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה,  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005 עילית 
 ,04-9973630 טל'   ,24952 תרשיחא  מעלות   ,1 האורנים  רח' 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/8812,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4432, 
התשנ"ו, עמ' 4291, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז תל אביב

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: תל אביב - יפו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
 507-0336586

שם התכנית: תכנית תא/4529 - מעונות סטודנטים 
המכללה האקדמית תל אביב יפו

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 507-0336586 

גרסת: הוראות - 15 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תא/ 3422 שינוי 
תא/ ע/ 1 כפיפות 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 
תא/ ע כפיפות 

תא/ 2728 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל אביב-יפו רחוב: עזה 13, 15, 25 .

יישוב: תל אביב-יפו רחוב: מדרש תנחומא 1, 3 .
יישוב: תל אביב-יפו רחוב: רבנו ירוחם 2, 14 .

יישוב: תל אביב-יפו רחוב: חבר הלאומים 1 ,3 , 5 .

גבולות: 
חבר  רח'  ממערב,   22 ומגרש  עזה  רח'  מצפון,  ירוחם  רבנו  רח' 
הלאומים מדרום, רח' מדרש תנחומא ממזרח וחלקות מס' 21, 

22 )חלק(, 27, 61 ו 55 בגוש 7089 ממזרח.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 7024 חלקי חלקות: 189.
גוש: 7076 חלקי חלקות: 73.

גוש: 7089 חלקות במלואן: 18.
גוש: 7089 חלקי חלקות: 12, 17, 19, 20, 22, 25.

X: 177524 קואורדינטה
Y: 661675 קואורדינטה

מגרשים:
1-3 בהתאם לתכנית תא/ 3422
8-9 בהתאם לתכנית תא/ 3422

מטרת התכנית:
בנוסף לשימושים המאושרים ע"פ תכניות תקפות יותר שימוש 
סטודנטים  מעונות  עבור   1 שטח  בתא  הקיים  הקרקע  ביעוד 
ועבור שטחי מסחר נלווים לצרכי המכללה והמעונות כל זאת 

ללא תוספת שטחי בנייה.
למבני  הבינוי  והתאמת  המכללה  של  הבינוי  תכנית  שינוי 

מעונות הסטודנטים.
קביעת הוראות לזיקת הנאה בתחום המכללה. 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -   .4

גוש 17532, ח"ח 13, 14, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 32, 35, 36;   
מגרש 51; הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

מעוניין  וכל  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ב' באלול התשע"ו )5 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

רונן פלוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/16923  והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 6689, התשע"ד, עמ' 1137, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורכי ציבור של 

כביש.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,1 חלקה   ,14109 כגוש  המזוהה  חלב,  בגוש  קרקע  חטיבת   
שטח הפקעה: 0.222 דונם 7.79%.

במשרדי  מופקד  ה/201602,  מס'  התכנית  תשריט  העתק 
וכל מעוניין   ,04-9978030 טל'  1, מעלות,  רח' אורנים  הוועדה, 

רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ח' באלול התשע"ו )11 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

טוביה גלזר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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קרקע( בתוספת מתקנים טכניים על הגג וקביעת שטח למבנים 
ומוסדות ציבור ושטח ציבורי פתוח ברח' סוקולוב באזור.

עיקרי הוראות התכנית:
הריסה ופינוי בית מועצת הפועלים.   .1

פתוח  ציבורי  ושטח  מיוחד  ממגרש  הקרקע  ייעוד  שינוי    .2
למגורים ג' לשטח למבנים ומוסדות ציבור ולשטח ציבורי 

פתוח.
קביעת זכויות והוראות בנייה.   .3

מתקנים  בתוספת  קרקע(  קומת  )לרבות  קומות   6 קביעת    .4
טכניים על הגג.

קטנות  יח"ד  תהיינה  לפחות  דירות   15( יח"ד   30 קביעת    .5
בשטח כולל )עיקרי ושירות( של עד 80 מ"ר(.

שטח הבנייה העיקרי לא יעלה על 2700 מ"ר, בתכסית של    .6
50%, בתוספת 12 מ"ר עיקרי למרפסות לכל יח"ד שתבנה 
סטיה  יהווה  לכל מטרה אחרת  )שימוש בשטח המרפסות 

ניכרת(.
בנייה   100% של  בתכסית  שב"צ  ביעוד  מ"ר   570 קביעת    .7

בשתי קומות )50% לקומה(.
במגרש למבנים ומוסדות ציבור - קביעת קו בניין 0 כלפי    .8
וקו  מדרום  הגובל  השצ"פ  וכלפי  הרחוב  המגורים,  מבנה 

בניין 18 מ' כלפי השצ"פ הגובל מצפון מזרח.
הרחוב  כלפי   0 בניין  קו  קביעת   - המגורים  במגרש    .9

והשצ"פים וקו בניין 5 מ' כלפי מגרש מבני הציבור.
קביעת 570 מ"ר ביעוד שצ"פ.   10

בתחום  החלקות  של  וחלוקה  לאיחוד  הוראות  קביעת    .11
התכנית לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7059 עמוד  התשעה,   ,7069 הפרסומים  ובילקוט   08/07/2015

בתאריך 02/07/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 125 תל אביב-יפו 67012 טלפון: 
אור  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .03-7632588
יהודה - אזור, יצחק שדה 18 אזור טל' 03-6534547, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: חולון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
 505-0170266

 שם התכנית: ח-610 מגורים רח' ברקן 17 
פינת רח' חזית חמש

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 505-0170266 

גרסת: הוראות - 32 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ח/ 144/ ב שינוי 
ח/ מק/ 29/ א שינוי 

ח/ 144 שינוי 
ח/ 1 שינוי 

עיקרי הוראות התכנית:
המאושר  הקרקע  ליעוד   1 שטח  בתא  שימושים  תוספת    .1
לשימושי  נלווים  מסחר  ושטחי  סטודנטים  למעונות 

המכללה והמעונות.
שינוי בקווי הבניין לרחוב חבר הלאומים מ–30 מ' ל–12.7    .2

מ', ולרחוב עזה מ–25.0 מ' ל–0 מ'.
שינוי הוראות בינוי בתחום המכללה והתאמתן לשימושים    .3

החדשים המבוקשים. 
קביעת הוראות בדבר זיקת הנאה בתחום המכללה.    .4

ושלביות  היתרים  להוצאת  תנאים  בדבר  הוראות  שינוי    .5
ביצוע.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4619 עמוד  התשעו,   ,7234 הפרסומים  ובילקוט   18/03/2016

בתאריך 27/03/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז   ולבנייה 

03-7632588. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה תל אביב, 
המעוניין  וכל   ,03-7247262 טל'  אביב-יפו  תל   68 גוריון  בן  שד' 
פתוחים  האמורים  ובשעות שהמשרדים  בימים  בה  לעיין  רשאי 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: אור יהודה - אזור

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
 552-0139675

שם התכנית:אזור- רח' סוקולוב 15 - מאא/ 228 א'
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 552-0139675 

גרסת: הוראות - 43 תשריט - 26
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
מאא/ במ/ 26 שינוי 

מאא/ 225 שינוי 
תגפ/ 370/ 20 שינוי 
תגפ/ 370/ 6 שינוי 

תגפ/ 370 שינוי 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 38 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אזור רחוב: סוקולוב 15, מרכז אזור

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6003 חלקות במלואן: 72.
גוש: 6003 חלקי חלקות: 58, 73.

X: 181937 קואורדינטה
Y: 659090 קואורדינטה

מטרת התכנית:
מגורים  מבנה  הקמת  הפועלים,  מועצת  בית  ופינוי  הריסה 
קומת  )לרבות  קומות   6 בן  קטנות,  יח"ד  מחציתן  יח"ד,   30 בן 
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השינויים המוצעים:
תיקון סע' 3.ב, 3.ה בהחלטתה מיום 21.9.15 כדלקמן: 

ביצוע  לצורך  כדין,  קיימים  למבנים  בניין  בקווי  הקלה  תותר 
עבודות שימור, בטיחות והנגשה, בכפוף לשיקול דעת הוועדה 
ותוך  השימור  ועדת  עם  שהתייעצה  לאחר  וזאת  המקומית, 
והצמחיה  השכונה  אופי  על  הבנייה  תוספת  השפעת  בחינת 

הקיימת.

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: תל אביב - יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
 507-0360966

שם התכנית:תא/4532 - המסגר 6-8
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז 
גרסת:   507-0360966 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אביב  תל 

הוראות - 15 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

תא/ 50 שינוי 
תא/ מק/ 3878 שינוי 

תא/ ע/ 1 שינוי 
תא/ 1043 שינוי 
תא/ 1406 שינוי 

E /תא שינוי 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

תא/ ח כפיפות 
תא/ 2650/ ב כפיפות 

תא/ 1658 כפיפות 
תא/ ג/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל אביב-יפו רחוב: המסגר 6  , 8 .

רח המסגר פינת רח' מיקוניס
X: 179825 קואורדינטה
Y: 663090 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6976 חלקות במלואן: 138, 139, 153, 156.
גוש: 6976 חלקי חלקות: 161, 162.

מגרש: 100 
בהתאם לתכנית תא/ מק/ 3878

מטרת התכנית:
חניה  תקן  ושינוי  בנייה  הוראות  שינוי  בנייה,  זכויות  תוספת 

ללא תוספת מקומות חניה.

עיקרי הוראות התכנית:
הרחבת דרך ברח' מיקוניס. א(  

 5 בסעיף  כמפורט  שרות  ושטחי  עיקריים  שטחים  תוספת  ב(  
להלן.

ח/ מק/ 29 שינוי 
תמא/ 10/ ד/ 10 כפיפות 

ח/ 1/ 23 כפיפות 
ח/ 1/ 8 כפיפות 
ח/ 1/ 4 כפיפות 

ח/ 1/ 15 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חולון רחוב: ברקן 17 .

רחוב ברקן 17 פינת רח' חזית חמש. 
בצפון - רח' ברקן, במערב - רח' חזית חמש, בדרום-חניה ציבורית, 

במזרח- שטח ציבורי פתוח

גושים וחלקות:
גוש: 6996, מוסדר, חלקות במלואן: 174.

X: 177700 קואורדינטה
Y: 659775 קואורדינטה

מגרשים:
604 בהתאם לתכנית ח/מק/29/א

מטרת התכנית:
לשפר את איכות הבינוי והתכנון של הבנין ע"י סגירת הקומה 

המפולשת המהווה מטרד.
הוספת 8 יח"ד, 4 יח"ד בכל מבנה.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת מס' יח"ד ע"י תוספת 8 יח"ד, סה"כ 96 יח"ד. א. 

קביעת תוספת שטחי בנייה עבור 8 יח"ד הנוספות: עיקרי-  ב. 
800 מ"ר ושרות - 150 מ"ר.

קביעת הוראות והנחיות בנייה לתוספת של 8 יח"ד בקומה  ג. 
המפולשת שמעל לקומת המסחר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,17 עמוד  התשעו,   ,7116 הפרסומים  ובילקוט   18/11/2015

בתאריך 17/09/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 03-7632588. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
חולון, ויצמן 58 חולון טלפון: 03-5027222, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: רמת גן

הודעה מתוקנת בדבר הכנת תכנית מס': 506-0331744
שם התכנית: שימור תל בנימין רג/1400/א

נמסרת בזה הודעה, בדבר תיקון הודעת הכנת תכנית והגבלת 
 ,7126 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  בנייה  היתרי  הוצאת 
התשעו, עמוד 437, בתאריך 19/10/2015 בהתאם לסעיף 77+78 
לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, תכנית מס' 506-0331744.

רקע:
הכנת  על  הודעה  לפרסם  החליטה  הועדה   21.09.2015 ביום 
תכנית שימור לשכונת תל בנימין ולקבוע תנאים ע"פ סעיף 78 
לחוק. במסגרת התנאים נקבע כי לא יותרו הקלות בקווי בניין 
ו–ה'(.  ב'  )סעיפים  במרווחים  חדשה  בנייה  תתאפשר  לא  וכן 
הללו,  התנאים  את  לשנות  מבקשת  המקומית  הוועדה  אולם, 
בהוצאת  הצורך  עקב  וזאת  ההחלטה,  ביישום  הקושי  לאור 

היתרי בנייה למבנים קיימים.



10291 ילקוט הפרסומים 7352, כ"ה באלול התשע"ו, 28.9.2016 

יישוב: בת ים רחוב: סוקולוב 12 .
רח' סוקולוב פינת רחוב ירושלים  

X: 175980 קואורדינטה
Y: 659175 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 7145, מוסדר, חלקות במלואן: 11, 148, 149.

מטרת התכנית:
התחדשות עירונית )פינוי ובינוי( למתחם בפינת רח' ירושלים 
ויצירת  הים  באזור  האיכותי  הדיור  מלאי  הגדלת  וסוקולוב, 

חזית עירונית לרחובות

עיקרי הוראות התכנית:
שינויי ייעוד מאזור מגורים ב' ו ג' לאזור מגורים ד' ותוספת  א.  

חזית מסחרית לרחוב ירושלים.
קביעת זכויות בנייה בשתי חלופות בינוי: ב.  

חלופה א': בניין 1 בן 30 קומות, מתוכן 6 קומות מסד     .1
בבנייה מלוות דופן. באופציה זאת סך השטח העיקרי 
למגורים יהיה 19,475 מ"ר בתוספת שטח מרפסות של 

12 מ"ר ממוצע ליח"ד.
חלופה ב': בינוי בשני מגדלים בגובה של 30 קומות כל    .2
אחד ובתוספת קומה טכנית על הגג, , באופציה זאת 
סך השטח העיקרי למגורים יהיה 20,900 מ"ר בתוספת 

שטח מרפסות של 12 מ"ר ממוצע ליח"ד.
זכויות הבנייה המרביות למגורים מתוקף תוכנית זאת     .3

יעמדו על 23540 מ"ר למגורים )כולל מרפסות(.
בשתי החלופות:   .4

עד 220 יח"ד במקום 51 יח"ד קיימות. א.  
עבור  ציבור  לצורכי  מ"ר   500 יכלול  המבנה  ב.  
מ"ר   120 של  חצרות  ושטחי  גן/מעון  כיתות   3
רחוב  את  המלווה  מסחר  יותר  בנוסף  לכיתה, 

ירושלים בהיקף של 300 מ"ר בקומת הקרקע.
להשכרה  דיור  עבור  ישמשו  הדיור  מיחידות   10%   .5

לשיקול דעת היזם.     
6.  לפחות 20% מסה"כ מספר הדירות שיבנו יהיו דירות 

קטנות
של  והדרומי  המזרחי  בגבול  לציבור  הנאה  זיקת  קביעת  ג.  

התכנית כמסומן בתשריט.
קביעת הוראות בינוי ופיתוח.  ד.  

קביעת תנאים למתן היתר בנייה. ה.  
קביעת הנחיות סביבתיות. ו.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
 .03-7632586 טלפון:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב, 
השעות  בין  ה'  ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת 
דוא"ל/פקס  לרבות  קשר  יצירת  פרטי  לציין  יש   .11:00-14:00
יומצא למשרדי ועדה מקומית  אם קיימים. העתק ההתנגדות 

לתכנון ולבנייה בת ים, סטרומה 1 בת ים  טלפון: 03-5556030

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 

תוספת 7 קומות טיפוסיות + 2 קומות טכניות מעל קומת  ג(  
כניסה. סה"כ 17 קומות.

שינוי גובה הבנין המותר לבנייה מ–40 מ' ל–70 מ'. ד(   
שינוי תקן חניה לפי מפתח תעסוקה: 200% ראשונים 1:40,  ה(  
שאר השטחים לפי 1:120 )משטח עיקרי( לזכויות המוקנות 
מתוקף תוכנית תא/מק/ 3878 וללא תוספת חניה לתוספת 

השטחים מתוקף תוכנית זו.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
 .03-7632586 טלפון:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב, 
השעות  בין  ה'  ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת 
דוא"ל/פקס  לרבות  קשר  יצירת  פרטי  לציין  יש   .11:00-14:00
יומצא למשרדי ועדה מקומית  אם קיימים. העתק ההתנגדות 
לתכנון ולבנייה תל אביב, שד' בן גוריון 68 תל אביב-יפו  טלפון: 

03-7247262

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: בת ים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
 502-0201483

שם התכנית:פינוי ובינוי מתחם "ירושלים-סוקולוב" 
בי/531

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בת 
גרסת:   502-0201483 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ים 

הוראות - 63 תשריט - 32
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
בי/ 339 שינוי 

בי/ 403/ 1 שינוי 
בי/ 2/ א שינוי 
בי/ 430 שינוי 
בי/ 328 כפיפות 

בי/ מק/ 497 כפיפות 
בי/ 377 כפיפות 

בי/ 430/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בת ים רחוב: סוקולוב 14  , 12 א.

יישוב: בת ים רחוב: ירושלים 3 .
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2019 עמוד  התשעו,   ,7168 הפרסומים  ובילקוט   17/12/2015

בתאריך 20/12/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז  ולבנייה 

9788409. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נס ציונה, 
המעוניין  וכל   ,08-9383810 טלפון:   70400 ציונה  נס   9 הבנים 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
 408-0125583

שם התכנית:נת/545/א/10 - מגדל קדם
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 0125583 408 גרסת: הוראות - 32 

תשריט - 15

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 
נת/ 545/ א/ 1 שינוי 

נת/ מק/ 400/ 7/ 96/ ב שינוי 
נת/ 400/ 7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נתניה .

התכנית נמצאת בצפון נתניה.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 8229 חלקי חלקות: 88.
גוש: 9133 חלקות במלואן: 81, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 168.

גוש: 9133 חלקי חלקות: 160, 161, 167.

מטרת התכנית:
איחוד וחלוקת החלקות לבניית בנין מגורים בן 56 יח"ד. שיפור 

מערך הדרכים והקצאת שטח למבנה ציבור.

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים ע"פ פרק ג' סימן  א.  

ז' לחוק התכנון והבנייה. 
ליעוד  ושביל  משולבת  דרך  א,  ממגורים  ייעוד  שינוי  ב.  

מגורים ד', דרך משולבת, דרך, שצ"פ ושטח למבנה ציבור.
ביטול דרך והתווית דרך חדשה. ג.  

קביעת יח"ד מ–14 ל–56.  ד.  
קביעת גובה המבנים מ–2 קומות + עליית גג ל–15 קומות  ה.  
+ גג טכני ע"ג קומת כניסה בגובה כפול ע"ג שתי קומות 

מרתף.
תוספת שטח עיקרי למגורים מ–2,210 מ"ר ל–6,259 מ"ר +  ו.  
120 מ"ר לשרותי פנאי + 560 מ"ר תוספת להגדלת מרפסות 

+ 240 מ"ר שטח למבנה ציבור.
קביעת קווי בניין. ז.  

קביעת הנחיות בינוי. ח.  

עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 
תשמ"ט - 1989.

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

מחוז מרכז

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נס ציונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
נס/ 200/ א

 שם התכנית: קטע מערבי מ"כביש רוחב מרכזי" 
נס- ציונה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

נס/ 200/ א 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

נס/ במ/ 129 שינוי 
נס/ 128 שינוי 
נס/ 18 שינוי 

נס/ 1/ 1 שינוי 
נס/ 132/ ב שינוי 

נס/ 108 שינוי 
נס/ מק/ 128/ א כפיפות 

תממ/ 3/ 21 כפיפות 
נס/ 1/ 1/ א/ 1 כפיפות 

נס/ מק/ 1/ 7 כפיפות 
נס/ 1/ 2/ ב כפיפות 

נס/ מק/ 1/ 6 כפיפות 
נס/ 1/ 2 כפיפות 
תמא/ 38 כפיפות 

נס/ 49 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נס ציונה.

כביש רוחב מזרח מערב שמחבר את רח' תרמ"ג לדרך רבין.

גושים וחלקות:
גוש: 3848 חלקי חלקות: 2 - 7, 20.

גוש: 3849 חלקי חלקות: 4, 7, 48, 60, 61, 65, 85 - 88, 92 - 94, 
.99 - 97

גוש: 3853 חלקות במלואן: 8.
גוש: 3853 חלקי חלקות: 1, 3 - 5, 7, 9 - 10, 16 - 17, 34.

גוש: 5102 חלקי חלקות: 225 - 226, 229.

מטרת התכנית:
התוויית דרך רוחבית חדשה המהווה את הקטע המערבי מדרך 

4303 והמקשרת את רח' תרמ"ג בנס ציונה לדרך רבין.

עיקרי הוראות התכנית:
דרך  שינוי  וכן  מוצעת,  לדרך  חקלאי  אזור  של  ייעוד  שינוי 

קיימת לשצ"פ.
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מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
רח/ 2010/ 23/ 4

שם התכנית: מגורים מסחר ושימור - בנימין רחובות.
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

רח/ 2010/ 23/ 4 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

רח/ 2010 שינוי 
רח/ 2000/ ב/ 1 שינוי 
רח/ 2000/ ג/ 2 כפיפות 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 
רח/ 2000/ ב/ 6 כפיפות 

רח/ מק/ 200/ ג/ 3 כפיפות 
רח/ מק/ 2000/ ב/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות רחוב: בנימין 10 , 12 , 6 , 8.

גושים וחלקות:
גוש: 3704 חלקות במלואן: 310, 562 - 563, 603, 609.

גוש: 3704 חלקי חלקות: 47, 305.

מטרת התכנית:
חידוש ושימור מתחם במרכז ההיסטורי של העיר רחובות   .1
וזאת ע"י שינוי ייעוד המתחם מאזור מרכזי מסחרי, דרכים, 
וקביעת  ודרכים  שצ"פ  ומגורים,  למסחר  ושבילים  שצ"פ 

מבנה לשימור.
התכנית,  בתחום  דרך  ביטול  ההיסטורי,  המבנה  שימור   .2

הגדרת מתחמי איחוד.
מספר  הגדלת  ולמסחר,  למגורים  בנייה  זכויות  הגדלת   .3

קומות, הגדלת מס' יחידות הדיור.
קביעת ייעוד שצ"פ במתחם המרכזי.  .4

קביעת ייעוד שב"צ במתחם המבנה לשימור.  .5
בניית ארקדה לאורך רח' בנימין, גדרות בהיקף לפי פרטים   .6
מיוחדים המאפיינים את המתחם ההיסטורי ברחוב בנימין.

הגדרת שטח הדרך המשולבת המשמשת לחניה ציבורית  .7

עיקרי הוראות התכנית:
ג'  פרק  ע"פ  ללא הסכמת הבעלים  וחלוקה  תכנית איחוד   .1

סימן ז' לשני מתחמים.
שימור מבנה היסטורי בתא שטח 9.  .2

לשטח  ושצ"פ(  )דרך  מסחרי  מרכזי  משטח  ייעוד  שינוי   .3
למגורים ומסחר, דרך משולבת המשמשת לחניה ציבורית.

)עמודים( במדרכה של רח' בנימין בהתאם  תכנון ארקדה   .4
לתכנית הבינוי.

קביעת ייעוד שטח פרטי פתוח למעבר הציבור ברוחב 2 מ'   .5
בחלק המערבי של תא שטח 3 בשטח 123 מ"ר.

קביעת ייעוד שטח ציבורי פתוח בחזית תא שטח 2.  .6
קביעת ייעוד לשטח למבני ציבור בתא שטח מס' 9.  .7

ל–17  עד  עמודים  על  קומות  מ–5  הקומות  מס'  הגדלת   .8
קומות מעל קומת ביניים וקומה מפולשת.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

נתניה, הצורן 6 נתניה 42439 טלפון: 09-8603170

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
 413-0214957

שם התכנית:רצ/1/100/15/1 - רח' ברשבסקי 6 
ראשון לציון

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 0214957 413 

גרסת: הוראות - 10 תשריט - 5

המתיחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 
רצ/ 1/ 15/ 15 שינוי 

רצ/ 1/ 15/ ב/ 1 שינוי 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ראשון לציון רחוב: ברשבסקי 6 .

הרובע - מתחם הבילויים באיזור התעשיה הישן בראשון לציון

גושים וחלקות:
גוש: 3939, מוסדר, חלקות במלואן: 565.

מטרת התכנית:
קביעת קווי בנין 0 בקומת הקרקע לאישור תוספות בנייה    .1

קיימות.
תוספת אחוזי בנייה מ–120% ל–147%.   .2

העברת אחוזי בנייה בין הקומות.   .3

עיקרי הוראות התכנית:
א. קביעת קווי בנין לפי סעיף 62א)א()4( לחוק.

ב. תוספת אחוזי בנייה מ–120% ל–147%.
ג. העברת זכויות מקומה לקומה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,22 עמוד  התשעו,   ,7116 הפרסומים  ובילקוט   15/10/2015

בתאריך 17/09/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
08-9788409. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ראשון 
לציון, הכרמל 20 ראשון לציון 75264 טלפון: 03-9547577, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
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גוש 
מוסדר

חלק / 
כל 
חלקי חלקותחלקות בשלמותהגוש

,29,32,36,40חלק4030
41,43,46-60,

64-68,
75-76

15,16,18,19,
21,23,25-28,
30,31,33-35,

39,44,45,
61-63,69-74,
77,80,82-84,

89-93,98

,21-24,26חלק4031
32-51,

57-67,70-84

2-4,20,25,27,
28,30,31,
52-56,

68-69,85

,79,83-94חלק4032
96-99

1,46,51,69,
71,72,77,95

,31-50,94-97חלק4033
99-106

21,23-30,
51-53,91,

93,98

,30-35,57-65חלק4034
67-75,104-106

8-11,26-29,
36-38,

54-55,66,76,
79,80,82,83, 
103,107,109,
111,114,115,

86,102,
118,121-124,
126,130,131,

134

1-11,78,93חלק4035
110

,7,15,186,8,10,12-14חלק4036
16,17,19,20,

40-42
49,52-55

,10-12,14-20חלק4037
23,25-35

3-9,21,22,24

,2,20-30,57,58חלק4038
176-178,
197-205,
207-211,

248,306-307, 354

1,3,54-56,
59,60,179,180,

182,206,212-214,
246-247,249,

302,308, 355,380

1,2,3חלק4039

כל 4060
הגוש

,3,6,9-10חלק4062
5052-,

58,96,98,100,
102,106

90,104,107-109

הגדרת הגבול הצפוני של הדרך המשולבת 3 מ' מהמבנה   .9
הקיים בתא שטח 1.

הגדלת זכויות בנייה למגורים.  .10
הגדרת קווי בנין במתחם.  .11

הגדלת מס' יחידות הדיור ל–96.  .12
בתאי שטח 02 ו–03 לא תהיינה דירות גן.  .13

הגדרת שלושה מתחמי תכנון - כל מתחם ניתן לבנות בנפרד.  .14

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6030 עמוד  התשעב,   ,6463 הפרסומים  ובילקוט   03/08/2012

בתאריך 22/08/2012.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
רחובות, ביל"ו 2 רחובות 76442 , וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: חבל מודיעין, דרום השרון, 
אלעד, ראש העין, שהם

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
מח/ 307

שם התכנית:יער ציר הגבעות
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

מח/ 307 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

גז/ 401/ 10 שינוי 
גז/ 414/ 2 שינוי 
תמא/ 23 כפיפות 
תמא/ 34 כפיפות 

תממ/ 3/ 21 כפיפות 
תממ/ 3/ 2/ ג כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 
תמא/ 8 כפיפות 
תמא/ 3 כפיפות 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מ.מ  העין,  ראש  עירית  מודיעין,  חבל  מ.א  השרון,  דרום  מ.א 

שוהם, מ.מ אלעד. 
מצפון ליערות בן שמן, משני צידי כביש 6, ומדרום לראש העין

גושים וחלקות:
גושים וחלקות בתוכנית  1.5.5
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גוש 
מוסדר

חלק / 
כל 
חלקי חלקותחלקות בשלמותהגוש

,20-21,11215,19חלק4785
22,23,25,

88,111,113,
114118,119,,

122

,1-5,8,29חלק4787
46,56,

60-65,68-73,
75,97

7,9-12,20,
23,24,26-28,

30,32,36,
44-45,57-59,

76,95-96,
113,114,117

,1-5,17,19חלק4788
20,22,23,

25,26

6,7,13-16,18,
21,24,27,
28,30-33

,24,29-34חלק4789
36,38-42,
47-48,85

6,7,9,13-16,
18,21,27-28,

30-33

כל 4792
הגוש

,1-4,6-10חלק4795
12,38-40,
42,95-98

5,11,13,29,
31,33-37,

41,43,46,56,
77-82,84,
90,92-94

,1-10,12,13,2111,14,20חלק4796
22,39

,1,9-16,38-43חלק4801
57,71-73,88,

93,97

2-8,17-27,
36,37,45,
53-56,60,

61,64,68-70,
81,89,91,92

כל 4802
הגוש

,1-14,16-44חלק4803
46-72,74-77,

79-81,
86-88,95,
96,102,110,

111,115

45,73,78,
82-83,89,
90-92,94,
97,98,101,

103,108,109,
112-114,116,
117,121-124,
132-134,136

,44,45,48חלק4804
65-70,73

גוש 
מוסדר

חלק / 
כל 
חלקי חלקותחלקות בשלמותהגוש

,71,98,101,109חלק4125
114,115,
119-123,
130-173,

177-182,184,
187-190,192,
195-197,205,

206,209,
211,212,224,

225

49,50,66-70,
72,116-118,
174-, 85,186,
191,193,194,

198-204,213-216,
228,238

60,61חלק4143

כל 4144
הגוש

18-21,89,
95,97

1-17,26,27,
34-36,88,98

,32-39,41חלק4605
44,45,
59-61

4-11,14-17,
29-31,40,42,

43,46-58,
65-69,87,

89,91

,24,254,6-10,18-23חלק4606
26,27,31-38,

56

,1-2,7-10חלק4607
12-17,26,
35-39,48

,62-66,69חלק4608
70,72,82,
88-104,

145,147,149,
151,153,
155,162

20,21,37-40,
4256,60,61,,

67,68,71,
73-81,141,

143,159

,1,5,56חלק4609
60-62

2-4,6-21,
32,44,55,
57-59,64

,21,23-271,13-18,20חלק4610
22,28-34,36,

37,97,98

44,45חלק4611

,469-16,18-33חלק4617
36-45,54-59,

64-71,74

45-47חלק4619

,25,26,32חלק4783
38-41,

52,6163-66,72,74,,
77

24,33,34,
36,37,42-45,
5153-60,62,,

70,78
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גוש 
מוסדר

חלק / 
כל 
חלקי חלקותחלקות בשלמותהגוש

31-2חלק5536

כל 5576
הגוש

1,4חלק5577

6חלק5582

21,3-4,7חלק5583

1-2,63-5,7-9חלק5584

1-3חלק5585

1חלק5603

33חלק5658

17,21,233,7,18חלק5659

2,6,8חלק5660

2,30,34חלק5662

63-5,8חלק5663

8חלק5664

41-3,5חלק5670

1-2חלק5671

51חלק5672

3,51,4חלק5673

1,2,4חלק5674

12,5,6חלק5675

4-52חלק5676

1-2,5-7חלק5679

1חלק5681

82,87-88חלק5700

18חלק6300

,1,2,14חלק6817
17,18,20,

22

60חלק6854

הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

מטרת התכנית:
תכנית מפורטת ליערות ציר הגבעות שתיצור מסגרת תכנונית 
לפיתוח היער ולשימור אופיו , נופו, מורשתו וערכי הטבע שבו. 

דיוק גבולות היער והפעילות היערנית המתכננת בו.
של  במזרחה  הגבעות  ציר  יערות  של  הפתוח  המרחב  שמירת 
המגוון  הסביבה,  איכות  למען  פתוחים,  שטחים  כרצף  הארץ, 
לתושבי  ותיירות  ספורט  נופש,  פעילות  הנוף,  הביולוגי, 

מטרופולין גוש דן.

גוש 
מוסדר

חלק / 
כל 
חלקי חלקותחלקות בשלמותהגוש

כל 4805
הגוש

,2-3,7-8חלק4806
12-15,

18-31,34,35,
102

4-6,9-11,
16,17,38-41,

48,106

,12,3,5חלק4808
9,17

6,37,42חלק4810

כל 4813
הגוש

,1,10-13,15-20חלק4814
23-25,27,49,
54-55,63-64,

68,70,71

2-4,6,8,9,
14,21,22,
29,52,59,

65,69

כל 4815
הגוש

,1-4,6,7,10חלק4817
15,16,18-26
,28-32,35

63-65,69,70

8,9,13,17

כל 4818
הגוש

,5,10-12חלק4819
16-33,

123,128,129

121,127

כל 4820
הגוש

5,63,4חלק4950

16,19,7717,23חלק4962

,297,33,36חלק4965
38,41

62-4חלק4966

26חלק5459

,2-4,75,8,10-11חלק5503
13,16-17,

20

6,81-5,10,11חלק5521

3,5חלק5522

1חלק5523

1-3חלק5524

76חלק5535
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תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עכו.

גושים וחלקות:
גוש: 18019 חלקי חלקות: 1, 210.

גוש: 21116 חלקי חלקות: 50.
X: 208200 קואורדינטה
Y: 760200 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת  לצורך  לחינוך  ציבור  ומוסדות  למבנים  שטח  ייעוד 

מעונות סטודנטים.

עיקרי הוראות התכנית:
למבנים  שכונתי  מרכז  או  עסקים  מרכז  ייעוד  שינוי    .1

ומוסדות ציבור לחינוך ושטח ציבורי פתוח.
הגדרת שימושים לכל ייעוד קרקע.   .2

הגדרת זכויות בנייה.   .3
הוספת שימושי מעונות סטודנטים.   .4

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4033 עמוד  התשעו,   ,7221 הפרסומים  ובילקוט   04/03/2016

בתאריך 06/03/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
רשאי  המעוניין  וכל   ,04-9956118 טלפון:  עכו    35 ויצמן  עכו, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il  ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עכו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/ 21708
שם התכנית:המכללה האקדמית גליל מערבי

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21708  

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
ג/ 7610 שינוי 
ג/ 5038 שינוי 

ג/ 17857 שינוי 
ג/ 18579 שינוי 

עכ/ מק/ 12 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עכו.

גושים וחלקות:
גוש: 18019 חלקות במלואן: 7, 11.

גוש: 18019 חלקי חלקות: 1, 3, 6, 8, 210.
גוש: 21116 חלקי חלקות: 50.

X: 208400 קואורדינטה
Y: 760200 קואורדינטה

עיקרי הוראות התכנית:
התוויה מדויקת של גבולות יערות ציר הגבעות , קביעה    .1
ופירוט של ייעודי הקרקע , השימושים והפעילות היערנית 
המתוכננת בכל אחד מסוגי היער על פי הוראות תמא/ 22

שינוי ייעוד היער לסוגיו ע"פ תמא 22/ 4   .2
דיוק צירי הנחלים ע"פ תמא 4/22    .3

מ"יער"  ייעוד  ושינוי  ל"יער"  חקלאי  מאזור  ייעוד  שינוי    .4
ל"קרקע חקלאית".

רכבת  מסילת  של  שטח  תעשייה,  מאזור  ייעוד  שינוי    .5
ואחסנה ושטח עתיקות ליער נטע אדם, בצידו המזרחי של 

כביש מס' 6.
שימור ופיתוח אגני הנחלים המרכזיים בתחום התכנית ;    .6

נחל שילה, נחל בית עריף ונחל נטוף 
סימון סטאטוטורי לשביל ישראל.   .7

דיוק והוספת שטחי יער בשטח פתוח שאינם בתמא/22.   .8
בעקבות  רלוונטיות,  שאינן  פתוח,  בשטח  דרכים  ביטול    .9

שינוי ייעוד בסביבתן.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4623 עמוד  התשעו,   ,7234 הפרסומים  ובילקוט   04/03/2016

בתאריך 27/03/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
דרום השרון, נוה ירק 45100 טלפון: 03-9000500, ועדה מקומית 
 לתכנון ולבנייה ראש העין, שילה 21 ראש העין 48036 טלפון: 
שהם  שהם,  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה   ,03-9007289
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה   ,03-9723060 טלפון:   6080363
 ,03-9078102 טלפון:   40800 אלעד   1 גאון  ניסים  רבנו  אלעד, 
 10 מודיעים  מודיעין,  חבל  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה 
שהם 73100 טלפון: 03-9722887, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

שי באב"ד  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז מרכז  

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עכו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/ 21709
שם התכנית: המכללה האקדמית גליל מערבי - 

מעונות סטודנטים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21709  
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

ג/ 7610 שינוי 
ג/ 5038 שינוי 

ג/ 17857 שינוי 
ג/ 18579 שינוי 

עכ/ מק/ 12 שינוי 
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רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
www.pnim.gov.il  לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': ג/ 20645

 שם התכנית:שינוי ייעוד מחקלאי למגורים - 
צפון מערב סכנין.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת   הגליל 

ג/ 20645  
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

ג/ 6386 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סח'נין.

X: 227350 קואורדינטה
Y: 753125 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 19320 חלקות במלואן: 42, 80.

גוש: 19320 חלקי חלקות: 39, 84.

מטרת התכנית:
הרחבת אזור מגורים ב', סכנין.

עיקרי הוראות התכנית:
* שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ב' ולדרך מוצעת.

* הגדרת זכויות והוראות בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה לב הגליל,   סח'נין  טלפון: 04-6746740

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מטרת התכנית:
הגישה  דרכי  השימושים,  הפיתוח,  שטחי  גבולות  הגדרת 

למכללה וזכויות הבנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד השטח למבנים ומוסדות ציבור, שטחי ציבור, דרכים,    .1

אתר היסטורי לשמור ושטחים פתוחים.
הגדרת שימושים לכל ייעוד קרקע.   .2

3.  הגדלת זכויות בנייה.
הוספת שימושי מעונות סטודנטים.  .4

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4033 עמוד  התשעו,   ,7221 הפרסומים  ובילקוט   04/03/2016

בתאריך 06/03/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
רשאי  המעוניין  וכל   ,04-9956118 טלפון:  עכו    35 ויצמן  עכו, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il  ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/ 18543
שם התכנית:שינוי ייעוד מחקלאי למגורים, שצ"פ 

והצעת דרכים, אעבלין
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 18543  
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

ג/ 10427 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אעבלין.

גושים וחלקות:
גוש: 12212 חלקי חלקות: 35, 76.

X: 747750 קואורדינטה
Y: 219175 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי למגורים א', שצ"פ והצעת דרכים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי למגורים א', שצ"פ והצעת דרכים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2233 עמוד  התשע"א,   ,6193 הפרסומים  ובילקוט   31/01/2011

בתאריך 26/01/2011.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל   ,04-9502017 טלפון:  שפרעם   אלונים,    גבעות 
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מחוז דרום

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
 602-0181693

שם התכנית: מגרש 171, רובע 4 שחמון ,אילת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה אילת 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 602-0181693 גרסת: הוראות - 7 

תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

2/ במ/ 151 שינוי 
2/ מק/ 481 כפיפות 
209 /03 /2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אילת רחוב: משעול פקאן 12.

משעול פקאן שכונת שחמון רובע 4 אילת.
X: 193825 קואורדינטה
Y: 384225 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 40084 חלקות במלואן: 56.
גוש: 40084 חלקי חלקות: 120.

מטרת התכנית:
תוספת זכויות ומגבלות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת 170 מ"ר עקרי - מאושר 200 מ"ר ,מוצע 370 מ"ר,  א.  

שטח שרות ללא שינוי.
קביעת קו בנין לבריכה 1 מ'. ב.  

ממפלס  מ'   1.80 ההיקפיים  הפיתוח  קירות  גובה  קביעת  ג.   
ה0.00 )אבסולוטי 69.75(.

ביטול הנחיה לגגות משופעים. ד.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 

חטיבת הנגב 1 אילת  טלפון: 08-6367114

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק המעיינות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
202-0229666

שם התכנית:הקמת מתקן הנדסי - תחנת שאיבה 
ובריכת חירום, במנחמיה. ג/21942

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה עמק  מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון 
גרסת:   202-0229666 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  המעיינות 

הוראות - 46 תשריט - 31
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס  

תמא/ 13 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מנחמיה   .

בשטחים פתוחים מזרחית למנחמיה, עמק המעיינות
X: 252990 קואורדינטה
Y: 730390 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 15472, לא מוסדר, חלקי חלקות: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 

.26 ,23

מטרת התכנית:
הקמת תחנת שאיבה לביוב.

עיקרי הוראות התכנית:
גישה  דרך  התווית  לביוב,  שאיבה  לתחנת  שטח  ייעוד   .1
לתחנת השאיבה באמצעות דרך מוצעת, קביעת שימושים, 
קביעת זכויות והוראות בנייה, קביעת הוראות למתן היתר 

בנייה.
קביעת הוראות לשיקום הבריכות בייעוד: קרקע חקלאית   .2

עם הנחיות מיוחדות.
אישור התכנית לפי התוספת הראשונה לחוק.  .3

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
לתכנון ולבנייה עמק המעיינות,   בית שאן  טלפון: 04-6065850

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  
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לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 

08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 
חטיבת הנגב 1 אילת  טלפון: 08-6367114, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il  ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
50 /114 /03 /3

 שם התכנית: שינוי ייעוד למסחר ומגורים, 
שד' הרצל אשדוד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 

אשדוד מופקדת תכנית מפורטת מס': 3/ 03/ 114/ 50  
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
63 /101 /02 /3 שינוי 

3/ מק/ 2056 שינוי 
3/ מק/ 2163 שינוי 
תמא/ 18/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אשדוד.

X: 167500 קואורדינטה
Y: 635400 קואורדינטה

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
גוש: 2062 חלקי חלקות: 23.
גוש: 2065 חלקי חלקות: 31.

גוש: 2077 חלקי חלקות: 163.

מגרשים:
1-3 בהתאם לתכנית 3/ מק/ 2056

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מבנן הכולל 4 מגדלי מגורים, 
מתוכם 3 מגדלים בני 27 קומות ומגדל רבעי בן 28 קומות, מעל 
3 קומות חניה תת"ק, קומת מסחר במפלס ברחוב, 2 קומות חניה 
וקומת  לחינוך,  ציבור  ומוסדות  מבנים  קומת  ומשרדים,  עלית 
ומבנים  מסחר,  ל"מגורים,  מ"מסחר",  ייעוד  שינוי  תוך  לובי 
למוסדות ציבור". תכנית זו מנצלת את זכויות הבנייה העודפות 

בתאי שטח מס' 200 ו–201 ומעבירה אותן לתא שטח מס' 100.

עיקרי הוראות התכנית:
ומבנים  מסחר  יח"ד(,   650( למגורים  ממסחר  ייעוד  שינוי  א.  

ומוסדות ציבור.
שינוי ייעוד משצ"פ לדרך מוצעת. ב.  

קביעת הוראות וזכויות בנייה עבור היעודים בשונים. ג.  
הגדרת השימושים המותרים. ד.  

יצירת זיקת הנאה. ה.  

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 602-0163576
שם התכנית: מגרש 10 שכונת צופית תחתית אילת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 602-0163576  

גרסת: הוראות - 14 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 
8 /120 /03 /2 שינוי 
3 /120 /03 /2 שינוי 

101 /02 /2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אילת רחוב: אופירה 4 .

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 40006 חלקות במלואן: 25, 26.
גוש: 40006 חלקי חלקות: 41.

X: 194790 קואורדינטה
Y: 384950 קואורדינטה

מגרשים:
10 בהתאם לתכנית 2/ 03/ 120/ 3

10א בהתאם לתכנית 2/ 03/ 120/ 8

מטרת התכנית:
 10 מס'  מגרש  עם  א'  למגורים  המיועד   10 מס'  מגרש  איחוד 

המיועד לשפ"פ, תוך יצירת מגרש אחד חדש
המיועד כולו למגורים א' וכן תוספת יחידת דיור אחת, קביעת 

זכויות ומגבלות בנייה
חדשות וקביעת קווי בניין לבריכת שחיה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע-  שינוי ייעוד מגרש 10 )שפ"פ( למגורים    )1

א'.
עם  א'(  מגורים  )אזור   10 מגרש  איחוד  מגרשים-  איחוד    )2

מגרש 10 )שטח פרטי פתוח(.
קביעת זכויות בנייה לתא שטח מס' 10: מאושר- 188.5 מ"ר    )3

)50% משטח המגרש עפ"י תכנית המתאר 101/02/2(,
מוצע- 345.00 מ"ר שטח עיקרי,  שטחי שירות  מוצע מעל   
ומתחת לכניסה הקובעת - 45.00 מ"ר )למרחב מוגן, מבואת 

כניסה ומדרגות( ו-65.50 מ"ר מצללה.
תוספת קומות: מאושר  שתי קומות. מוצע - שתי קומות    )4

מעל לקרקע וקומת מרתף למקלט.
תוספת יח"ד: מאושר יח"ד אחת. מוצע- שתי יח"ד.   )5

קביעת גובה מרבי מותר לבנייה: מוצע - 8.00 מ'.   )6
קביעת הוראות למצללה בתא שטח 110: מאושר 35.00 מ"ר.    )7

מוצע - 40.00 מ"ר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4040 עמוד  התשעו,   ,7221 הפרסומים  ובילקוט   29/03/2016

בתאריך 06/03/2016.
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יישוב: אשדוד רחוב: ביאליק 43.
יישוב: אשדוד רחוב: אבן עזרא 31.

יישוב: אשדוד רחוב: אליאשוילי 4, 6, 4.

המתחם בחלקו הדרומי של רובע ה':
רחוב אבן עזרא ממערב, ארלוזורוב מצפון אליאשווילי ממזרח 

וביאליק מדרום.
X: 166650 קואורדינטה
Y: 633700 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 2071 חלקות במלואן: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 61, 62, 64, 
.70 ,69

גוש: 2071 חלקי חלקות: 63, 231, 298, 299.

מטרת התכנית:
עזרא,  אבן  התנועה-משה  צירי  בין  עירוני  מרקם  חידוש 
קביעת  ציבור,  למבני  הנחיות  קביעת  ואליאשוילי,  ארלוזורוב 
קרקע,  יעודי  וקביעת  יח"ד   648 עבור  בנייה  והוראות  זכויות 
פינוי-בינוי,  של  הליך  במסגרת  בינוי  והנחיות  בנייה  זכויות 

באופן ביצוע של  בינוי פינוי.

עיקרי הוראות התכנית:
1.  א.  שינוי ייעוד ממגורים למגורים ד' בתאי שטח 01,02,03

ב.  שינוי ייעוד ממגורים לשב"צ  
קביעת הוראות בנייה עבור:   .2

תוספת יחידות דיור במסגרת בינוי-פינוי מ–144 יח"ד  א.  
ל648 יח"ד )לפי יחס של 1:4.5(

קומות  ל38  קיימות  קומות  מ4  הבניינים  גובה  שינוי  ב.  
מגורים ו–2 קומות טכניות חלקיות, מעל קומת קרקע 

ועד 4 מרתפי חניה.
קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה.   .3

קביעת הנחיות סביבתיות   .4
קביעת זכויות בנייה   .5

קביעת שימושים מותרים   .6
קביעת שלביות בנייה   .7

איחוד וחלוקה   .8
קביעת זיקת הנאה   .9

הרחבת דרך ויצירת כיכר תנועה   .10

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

אשדוד, הגדוד העברי 10 אשדוד 77100 טלפון: 08-8545304

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

הסדרת מערך התנועה באתר וחיבורו למערכת התחבורה  ו.  
העירונית.

שינוי קו בניין. ז.  
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים בחלק משטח התכנית. ח.  

העברת זכויות בנייה בלתי מנוצלות מתאי שטח 201, 200  ט.  
לתא שטח 100.

שינוי מספר הקומות מ–4 קומות למסחר ל–31-32 קומות  י.  
למגורים, מסחר ומשרדים.

תוספת קומות מתחת לכניסה הקובעת מ–2 ל–3 קומות. יא.  
ניוד זכויות בנייה ממסחר למגורים, מבנים ומוסדות ציבור  יב.  

ותעסוקה.
קביעת 20% יחידות דיור קטנות. יג.  

תוספת שימושים לרווחת הציבור - גן ילדים 4 כיתות, מעון  יד.  
יום 2 כיתות ובית כנסת.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

אשדוד, הגדוד העברי 10 אשדוד 77100 טלפון: 08-8545304

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
 603-0271296

שם התכנית: מתחם אבן עזרא, אשדוד
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   603-0271296 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אשדוד 

הוראות - 20 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
3 /65 /4 שינוי 

78 /101 /02 /3 כפיפות 
603-0295667 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אשדוד רחוב: אליאשוילי 2.

יישוב: אשדוד רחוב: אבן עזרא 29, 27, 35, 33.
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2739 עמוד  התשעו,   ,7187 הפרסומים  ובילקוט   22/01/2016

בתאריך 18/01/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
 ,08-8545304 טלפון:   77100 אשדוד   10 העברי  הגדוד  אשדוד, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים  

.www.pnim.gov.il

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
 605-0168849

שם התכנית: מסחר ושירותי תיירות במבואה הדרומית, 
באר שבע

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר 
שבע מופקדת תכנית מפורטת מס': 605-0168849 גרסת: הוראות 

- 36 תשריט - 28
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
73 /102 /02 /5 שינוי 

195 /03 /5 שינוי 
163 /102 /02 /5 שינוי 

תמא/ 18/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר שבע.

X: 180892 קואורדינטה
Y: 571539 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 38008 חלקי חלקות: 107.
 ,20  ,19  ,18  ,17  ,16  ,15  ,13  ,12  ,11 38039 חלקות במלואן:  גוש: 

.25 ,24 ,23
גוש: 38039 חלקי חלקות: 2, 3, 9, 10, 22, 28.

גוש: 38040 חלקי חלקות: 25.

גושים ישנים:
גוש נוכחי: 38040 -  גוש ישן: לא רלוונטי.
גוש נוכחי: 38008 -  גוש ישן: לא רלוונטי.
גוש נוכחי: 38039 -  גוש ישן: לא רלוונטי.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מסחר, מרכז קונגרסים, תעסוקה 

ותיירות ותחנת תדלוק במבואה הדרומית בבאר שבע.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
30 /106 /03 /3

שם התכנית: שינוי בזכויות בנייה - רובע ה' - אשדוד
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 3/ 03/ 106/ 30

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
3/ מק/ 2103 שינוי 

14 /106 /03 /3 שינוי 
101 /02 /3 כפיפות 

98 /101 /02 /3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אשדוד רחוב: גרינברג אורי צבי 12  , 10 .

רובע ה', רח' גרינברג 10

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:
גוש: 2071 חלקי חלקות: 279, 283.

X: 167100 קואורדינטה
Y: 633750 קואורדינטה

מגרשים:
3 א' בהתאם לתכנית 3/ 03/ 106/ 14

מטרת התכנית:
ייעוד  שינוי  ידי  על  למגורים  שטח  תא  גבולות  הסדרת    .1

מדרך למגורים.
תוספת זכויות בנייה ושינוי בינוי.   .2

שינוי ייעוד קרקע ממגורים א' למגורים ב'.   .3
הגדלת תכסית קרקע.   .4

קביעת קווי בניין.   .5

עיקרי הוראות התכנית:
מס'  תכנית  ע"פ  לבנייה  שאושר  עיקרי  שטח  העברת    .1
85/101/02/3 שלא נבנה במרתף, לקומות עליונות בסה"כ 

122.0 מ"ר ע"פ הפירוט הבא + תוספת בנייה.
העברה של 53.0 מ"ר שטח עיקרי מהמרתף לקומת הקרקע.   .2

העברה של 52.0 מ"ר שטח עיקרי מהמרתף לקומה א'.   .3
העברה של 17.0 מ"ר שטח עיקרי מהמרתף ותוספת של 117    .4

מ"ר עיקרי בקומה ב'.
הוספת קומה שלישית לבניין קיים.   .5

הגבהת גובה מקסימלי של המבנה ל–10.5 מ'.   .6
בלבד  קרקע  לקומת  ל–0  צדדי  נקודתי  בניין  קו  קביעת    .7
וקו  ולבינוי בהתאם לקו הבניין המסומן בתשריט.  לחניה 
בניין צדדי 3.0 מ' לבינוי. קביעת קו בניין קדמי 0-- בקומת 

קרקע לחניה בלבד.
קביעת תכסית קרקע מ–30% ל–76%.   .8

שינוי ייעוד קרקע מדרך למגורים.   .9
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 38463 חלקות במלואן: 1, 2, 3.
גוש: 38463 חלקי חלקות: 4.

גוש: 38464 חלקות במלואן: 1.
גוש: 38464 חלקי חלקות: 2.

גוש: 38465 חלקות במלואן: 17, 26.
גוש: 38465 חלקי חלקות: 23.

גוש: 100400 חלקי חלקות: 3, 4, 54.
גוש: 400085 חלקי חלקות: 1.

לא מוסדר:
גוש: 38673 חלקי חלקות: 9999.
גוש: 38674 חלקי חלקות: 9999.
גוש: 38675 חלקי חלקות: 9999.

X: 183000 קואורדינטה
Y: 571000 קואורדינטה

מטרת התכנית:
בגבולה הדרומי  יח"ד  לכ–4,004  מגורים חדשה  הקמת שכונת 

של העיר.

עיקרי הוראות התכנית:
תכנון מפורט של אזור לפיתוח עירוני עפ"י תמ"מ 23/14/4    .1
ע"י קביעת יעודי קרקע: מגורים א', מגורים ג', מגורים ד', 
מוצעת,  דרך  פתוח,  ציבורי  שטח  ציבור,  ומוסדות  מבנים 

חזית מסחרית, עירוני מעורב, דרך ו/או טיפול נופי.
קביעת תכליות ושימושים.   .2

קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה.   .3
קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.   .4

קביעת זיקת הנאה למעבר רגלי.   .5
קביעת הוראות לפיתוח נופי ותשתיות.   .6

קביעת הנחיות לפיתוח סביבתי.   .7
קביעת תקן חניה.   .8

קביעת שלביות ביצוע.   .9
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   .10

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7751 עמוד  התשעו,   ,7283 הפרסומים  ובילקוט   02/06/2016

בתאריך 14/06/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 
שבע, בגין מנחם 2 באר שבע  טלפון: 08-6463807, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
.www.pnim.gov.il  לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס': 605-0270520

שם התכנית: מגרש 43 באזור "מבואה מזרחית" 
באר שבע

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 605-0270520 

גרסת: הוראות - 39 תשריט - 23

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקת המגרשים ללא הסכמת בעלים.   .1

שינויים בייעוד הקרקע מ"אזור למסחר ושירותי תיירות"    .2
ל"מסחר", מ"שטח שירותי תיירות מיוחד" ל"מסחר", מ"אזור 
שווקים מיוחד" ל"מסחר ותיירות" ו"תחנת תדלוק", מ"אזור 
ותיירות",  תעסוקה  ל"מסחר,  תיירות"  ושרותי  למסחר 

מ"שצ"פ" ל"חניון".
קביעת שימושים מותרים בכל אחד מייעודי הקרקע.   .3

קביעת זכויות ומגבלות בנייה.   .4
קביעת הוראות בנייה ועיצוב אדריכלי.   .5

קביעת הוראות פיתוח השטח.  .6
קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.    .7

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 

שבע, בגין מנחם 2 באר שבע  טלפון: 08-6463807

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 605-0225284
שם התכנית: שכונת "פארק הנחל" - באר שבע

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס':  605-0225284  

גרסת: הוראות - 78 תשריט - 49
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

163 /102 /02 /5 שינוי 
188 /02 /11 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
תמא/ 34 כפיפות 

תממ/ 4/ 14/ 23 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
60 /102 /02 /5 כפיפות 

תמא/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר שבע.

מערבית   ,25 לדרך  שבע  באר  נחל  פארק  בין  התכנית  שטח 
לכביש 40.
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 
18/ מק/ 2009 שינוי 

155 /03 /8 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית מלאכי רחוב: המ"ג 27 .

שטח התכנית נמצא בין רח' המ"ג ורח' הרב גורן שלמה,  קריית 
מלאכי

X: 175750 קואורדינטה
Y: 626250 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 2474 חלקות במלואן: 66, 68.
גוש: 2474 חלקי חלקות: 49.

מטרת התכנית:
ותוספת  משפחתי(  דו  )בית   1 מס'  שטח  לתא  יח"ד  תוספת  
זכויות הבנייה ושינוי קו בניין, ברח' המ"ג 27, קריית - מלאכי.

עיקרי הוראות התכנית:
בתא שטח 1 א.  

שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א'  .1
קביעת 2 יח"ד   .2

קביעת הקפי הבנייה המירביים   .3
קביעת הנחיות ומוגבלות בנייה  .4

הוספת זכויות הבנייה  .5
בתא שטח 2 ב.  

קביעת זיקת הנאה למעבר רכב והולכי רגל  .1
קביעת התנאים למתן היתרי בנייה  .2

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קרית 

מלאכי, ז'בוטינסקי 1 קרית מלאכי 70900 טלפון: 08-8608704

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ערבה תיכונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
 657-0366260

שם התכנית: שכונת הרחבה עין יהב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ערבה 
גרסת:   657-0366260 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  תיכונה 

הוראות - 23 תשריט - 17

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
139 /102 /02 /5 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר שבע   .

אזור "מבואה מזרחית"

גושים וחלקות:
גוש: 38063, מוסדר, חלקי חלקות: 6.

X: 183068 קואורדינטה
Y: 573923 קואורדינטה

מגרשים:
43 בהתאם לתכנית 5/ 02/ 102/ 139

מטרת התכנית:
 43 מס'  שטח(  )תא  במגרש  בנייה  ומגבלות  בזכויות  שינויים 
באר  מזרחית  במבואה  ידע  עתירת  ותעשייה  למסחר  המיועד 

שבע.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שימושים מותרים.   .1

קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה.   .2
תת- בניין  קו  וקביעת  קרקעיים  על  בניין  בקווי  שינויים    .3

קרקעי 0.0.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.   .4

קביעת הנחיות בנייה ירוקה.   .5
קביעת הנחיות פיתוח.   .6

קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.    .7

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7447 עמוד  התשעו,   ,7275 הפרסומים  ובילקוט   10/06/2016

בתאריך 30/05/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 
שבע, בגין מנחם 2 באר שבע  טלפון: 08-6463807, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
.www.pnim.gov.il  לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: קריית מלאכי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
 617-0164905

שם התכנית: רח' המ"ג 27, קריית מלאכי
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית 
גרסת:   617-0164905 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מלאכי 

הוראות - 21 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות
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איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
130 /03 /7 שינוי 
328 /02 /7 כפיפות 

1 /130 /03 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: יושיביה רחוב: יושיביה 44 .

משק מס' 44 באזור הצפוני של מושב יושיביה

גושים וחלקות:
גוש: 100802, מוסדר, חלקי חלקות: 1.

X: 162950 קואורדינטה
Y: 595025 קואורדינטה

מגרשים:
44 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 130/ 1

מטרת התכנית:
הסדרת מצב קיים בפועל של משק 44 וכן קביעת זכויות בנייה, 

שימושים והוראות בנייה לרבות שינויים בקווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית:
-  הסדרת זכויות בנייה.

-  שינוי בקווי בניין כמסומן בתשריט.
-  קביעת השימושים והתכליות המותרות.

-  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5167 עמוד  התשעו,   ,7246 הפרסומים  ובילקוט   05/05/2016

בתאריך 10/04/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6834700 טלפון:  מערבי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il  האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: תמר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 10/ 03/ 301
שם התכנית: קידוחי מים - מפעלי ים המלח

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה תמר 

מופקדת תכנית מפורטת מס': 10/ 03/ 301  
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

100 /02 /10 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 5 פירוט 
1 /100 /02 /10 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תממ/ 4/ 14 כפיפות 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
306 /03 /30 שינוי 

2 /306 /03 /30 שינוי 
תממ/ 4/ 14/ 70 כפיפות 

תממ/ 4/ 14 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עין יהב.

שכונת הרחבה צפון מערבית במושב עין יהב
X: 222147 קואורדינטה
Y: 507702 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גושים בשלמות: 39227, 39228, 39229.
גוש: 39044 חלקי חלקות: 9, 14, 15.

גוש: 39230 חלקי חלקות: 4, 5.

גוש: 39231 חלקות במלואן: 8.
גוש: 39231 חלקי חלקות: 4, 7, 11.

מטרת התכנית:
בשכונת הרחבת עין יהב הצפון מערבית שינוי של 25 מגרשי 
משולבת  בדרך  גישה  והסדרת  א'  מגורים  למגרשי  התיירות 

למגרשים שייעודם שונה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מתיירות למגורים א' ולדרך משולבת. א.  

יחד'   458 הכולל  כפרי  בישוב  מגורים  יחד'   25 הוספת  ב.  
מגורים מאושרות.

קביעת זכויות והוראות בנייה למגרשים בתחום התכנית. ג.  
קביעת השימושים והתכליות המותרים. ד.  

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

ערבה תיכונה,   ספיר 86825 

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מערבי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 651-0209767
שם התכנית: מושב יושיביה - משק מס' 44

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 651-0209767  

גרסת: הוראות - 23 תשריט - 20
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הודעה לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בתל–אביב-יפו

ת"ע 40809-05-16
בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותה של הנספית סריל רויטמן,

והמבקשת: אילנה פרי, מרח' בני בנימין 15, הרצליה.

הודעה

באייר  י"א  ביום  הגישה  הנ"ל,  המבקשת  כי  ידוע  להווי 
התשע"ו )19 במאי 2016( בקשה להצהיר על מותה של הנספית 

הנ"ל.

אילנה פרי, המבקשת

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 64852-05-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ע"ר ציון,  מבשרת  שערי  ישיבת  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-021701-6

של  הליכים  להקפאת  נאמן  פולמן,  עמי  עו"ד  המבקש: 
העמותה, מרח' ממילא 20, ירושלים 94148,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.5.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

15.12.2016 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   16.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.6.12.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 1.12.2016.

עמי פולמן, עו"ד, המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 5456-09-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ר. רעמים )2009( בע"מ, ח"פ 51-422762-8,

והמבקשת: מטקו מנהלוש, ע"י ב"כ עו"ד אריק שלו ו/או מי 
מטעמו, מרח' החילזון 5, רמת גן 5252269,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.9.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.12.2016, בשעה 10.45.

תמא/ 8 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דרומית מערבית לים המלח, משני צידי הדרך של כביש מס' 90. 

מצפון - נחל יעלים.
דרום - עין עופרים.

מערב - מצוק ההעתקים.
מזרח - בריכות אידוי ים המלח וגדר הגבול.

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
גוש: 100143/1 חלקי חלקות: 1.

גוש: 39061 חלקי חלקות: 1.
גוש: 39063 חלקי חלקות: 1, 2.
גוש: 39064 חלקי חלקות: 1, 5.
גוש: 39678 חלקי חלקות: 3, 6.

גוש: 39679 חלקי חלקות: 2.

גוש: 39680 חלקי חלקות: 5.
גוש: 39683 חלקי חלקות: 4, 7.

גוש: 39689 חלקי חלקות: 3 - 4.
גוש: 39690 חלקי חלקות: 2.

גוש: 39691 חלקי חלקות: 2 - 6.
גוש: 100143 חלקי חלקות: 5.
גוש: 100146 חלקי חלקות: 2.

מטרת התכנית:
מתקנים  והפעלת  פיתוח  להסדרה,  תכנונית  מסגרת  יצירת 

הנדסיים להפקת מים ושאיבתם.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קרקע מ"שטח לתכנון בעתיד", "קרקע חקלאית"    .1

ו"שטח שמור" ל"מתקן הנדסי".
מים  ושאיבת  הפקת  לקידוח,  למתקנים  שימוש  קביעת    .2

בתחום "שמורת טבע" ו"שמורת נוף".
מתן הנחיות לבנייה ופיתוח.   .3

מתן הנחיות לצמצום מטרדים סביבתיים.   .4
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה ו/או הרשאות לביצוע.   .5

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה תמר,   

נוה זהר 86910 טלפון: 08-6688841

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

דוד לפלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז דרום  
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המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

נטלי דיין, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 27520-09-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אר.בי.פי.קי.אר. בע"מ, ח"פ 51-418255-9,

דמיטרי  עו"ד  ב"כ  ע"י  פרקיסקי,  אלכסנדר  והמבקש: 
בקסנסקי, מרח' תרמ"ב 5, ראשון לציון.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.9.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.12.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 18.00 ביום 

.4.12.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 4.12.016.

דמיטרי בקסנסקי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 67955-12-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אינטר רהיטים בע"מ, ח"פ 51-403542-7,

והמבקש: סעיד כיואן, ע"י ב"כ עו"ד יוסף מנאע, מת"ד 817, 
מג'דל כרום 201900,

בקשה  הוגשה   31.12.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

25.12.2016 בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.10.12.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יוסף מנאע, עו"ד  
בא כוח המבקש  

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 16.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 8.11.2016.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אוהד אור, עו"ד    אריק שלו, עו"ד
באי כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 18787-08-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אופטילייט בע"מ, ח"פ 51-378712-7,

גולן,  והמבקשים: דוד שנהב ודב סגל, ע"י ב"כ עו"ד דוד 
רישיון מס' 8097, מרח' הבונים 2, רמת גן,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.8.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.11.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דוד גולן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 28603-08-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ביומארט בע"מ, ח"פ 51-481245-2,

והמבקשים: אברהמי ואח', ע"י ב"כ עו"ד נטלי דיין, מרח' 
הדייגים 3/72, יבנה,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.8.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.11.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 20.11.2016.
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 20561-09-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,   )2014( מרקט  בלאל  ק.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-507306-2

פ' אבו אל  וג'די  עו"ד  ב"כ  ע"י  סנא מריסאת,  והמבקשת: 
היג'א, ת"ד 422, טמרה 30811,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.9.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.12.2016 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 13.11.2016.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

וג'די פ' אבו אל היג'א, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 37520-09-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת טורנדו מיל בע"מ, ח"פ 51-505819-6,

והמבקש: עו"ד איתי פריימן, המפרק הזמני, מרח' כיאט 6, 
חיפה 3326128,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.9.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.11.2016 בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   10.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.20.11.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 13.11.2016.

איתי פריימן, עו"ד  
המפרק הזמני  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 44780-08-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מפנה הקריה להשכלה והדרכה בע"מ, 
ח"פ 51-310526-2,

והמבקשים: גילה עזרא ואח' )עובדי החברה(, ע"י ב"כ עו"ד 
ליטל גל, מרח' הגבעה 4, רמת השרון, טל' 077-4242987, פקס' 

,03-5470532

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.8.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2.11.2016 בשעה 9.15.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
מיום  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

.18.10.2016

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ליטל גל, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 19112-09-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת עינבר מרכז לטיפול לגיל הזהב בע"מ, 
ח"פ 51-337328-2,

אהרון  אליק  עו"ד  ב"כ  ע"י  רייכצום,  סופיה  והמבקשת: 
חיפה   ,19 הנביאים  מעלות  מרח'  מרום,  מעיין  עו"ד  ו/או  גרץ 

3309341, טל' 04-8677498, פקס' 04-8666421,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.9.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.12.2016 בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 15.11.2016.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אליק אהרן גרץ, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 41113-08-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  השקעות  תי.די.  כהן  חברת  פירוק   ובעניין 
51-422203-3, מרח' העבודה 5, יבנה,

והמבקשת: סבלה אפנה, ע"י ב"כ עו"ד איתן גת, מרח' אחד 
העם 1, רחובות 7626101, טל' 08-9461956, פקס' 08-9461993,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.8.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.11.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 13.30 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 13.11.2016.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

איתן גת, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 8307-09-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ונקיון  טאוט  שירותי  כ'  אנד  א.ת.ן  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-471991-3,

 ,51-276025-7 ח"פ  בע"מ,  ובניו  שוגר  י.  והמבקשת: 
טל' אביב,  תל   ,58 הרכבת  מרח'  גואטה,  ניצחון  עו"ד  ב"כ   ע"י 

03-7311101, פקס' 03-56374042,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.9.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.11.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 25.10.2016.

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 34738-07-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ריאליטי  אוגמנטד  מובייל   - אימג'ן  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-474555-3,

חדש ליזה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  בז'ה  ניסים   והמבקשים: 
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד 
ו/או עדי כהן, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 )קומה 18(, רמת גן 

52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.7.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.10.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 20.10.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 35559-08-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ע"ר צופית,  תושבי  למען  העמותה  פירוק   ובעניין 
.58-052349-6

ו/או  ליזה חדש  עו"ד  ב"כ  ע"י  המבקשת: העמותה הנ"ל, 
ראבד רפאל  ו/או  שני  שולי  ו/או  דוד  תומר  ו/או  ארד   יובל 
ו/או עדי כהן, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 )קומה 18(, רמת גן 

52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.8.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.10.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 16.10.2016.
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ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה לקס, מפרק  

שלומית נובוגרוצקי חשבונאות בע"מ
)ח"פ 51-249301-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ליקוורניק  מיתר  במשרד   ,12.00 בשעה   ,1.11.2016 ביום  תתכנס 
 גבע לשם טל ושות', עורכי דין, רח' אבא הלל סילבר 16, קומה 2, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

עידו נווה, מפרק  

אקסטרה טונו בע"מ
)ח"פ 51-427633-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שד'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,6.11.2016 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,1 המלך  דוד 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אור גל–און, עו"ד, מפרק  

איוונט יח"צ בע"מ
)ח"פ 51-418213-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,16.00 בשעה   ,13.11.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת  ש.א.פ.,  בית   ,3 היצירה  רח' 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טלי קסלר, עו"ד, מפרקת  

סי-ספייק השקעות בע"מ
)ח"פ 51-374029-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.11.2016, בשעה 12.30, במשרדי לאמעי סידר רהט 

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ניצחון גואטה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 14866-09-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת בכר. בר מערכות אלומניום בע"מ, ח"פ 
,51-486755-5

מרח'  מסורי,  רז  עו"ד  ב"כ  ע"י  סלמן,  נסים  והמבקש: 
ז'בוטינסקי 65, ראשון לציון 75218,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.9.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.11.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.7.11.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רז מסורי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ננו פולימר בע"מ
)ח"פ 51-320031-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דרך  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,30.10.2016 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,16 הים 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פרננדו דה לה וגה, מפרק  

אוקלרו ישראל בע"מ
)ח"פ 51-304119-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.10.2016, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' הרצוג 69, 
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תתכנס ביום 2.12.2016, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' ברקן 22, 
ראש העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דודו גבע, מפרק  

פישל פישמן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-352024-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
פלי"ם 2,  רח'  ביום 4.12.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק,  תתכנס 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעד שחם, עו"ד, מפרק  

אדר נתיבי רכב בע"מ
)ח"פ 51-458434-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה 18.5.2016, התקבלה החלטה לפרק 
משעול  מרח'  זוביב,  מרדכי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את 

האגמית 3, ניצן ב', טל' 052-2881395, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מרדכי זוביב, מפרק

אדר נתיבי רכב בע"מ
)ח"פ 51-458434-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה   ,15.11.2016 ביום  תתכנס 
סופי  דוח  הגשת  לשם   ,7928800 ב'  ניצן   ,3 האגמית  משעול 
של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

מרדכי זוביב, מפרק  

צידון פינק, עורכי דין ונוטריונים, רח' דרך השלום 53, בית הורד, 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גבעתיים,   ,23 קומה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון פוגל, עו"ד, מפרק  

מקיר ישראל בע"מ
)ח"פ 51-456901-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 12.00, במשרד 
זוזובסקי, חברת עורכי דין ונוטריון, רח' לבונטין 17, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

גיא דב זוזובסקי, עו"ד, מפרק  

תשובה טכנולוגיות בקרה בע"מ
)ח"פ 51-478195-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
משה  רח'  המפרקת,  אצל   ,11.00 בשעה   ,21.11.2016 ביום  תתכנס 
אביב 10, אור יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחל רייפר פלח, עו"ד, מפרקת  

כרם את טנוס בע"מ
)ח"פ 51-501907-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.11.2016, בשעה 10.00, במשרדי רו"ח חנא סלמאן, 
רח' חרמון 1/58, נצרת עילית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רואן אלסאלח-סלמאן, עו"ד, מפרק  

לייזראדג' בע"מ
)ח"פ 51-505113-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.1.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אדם ניבצינסקי, מפרק

יניב יעקב לוגיסטיקה בע"מ
)ח"פ 51-354018-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.8.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
יניב יעקב, מרח' קק"ל 23, רחובות, טל' 08-9263191, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב יעקב, מפרק

ש.י. חלפים בע"מ
)ח"פ 51-380956-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב 

דוד, מרח' התע"ש 4, רמת גן, טל' 03-6136633, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,13.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב דוד, עו"ד, מפרק

קייטרה בע"מ
)ח"פ 51-446445-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 11.9.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה גוטמן, מרח' 

קורדובה 4, תל אביב, טל' 03-6073777, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדלי עזריאלי, קומה 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל   ,18
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה גוטמן, מפרק

טרדימיז בע"מ
)ח"פ 51-464684-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 11.9.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה גוטמן, מרח' 

קורדובה 4, תל אביב, טל' 03-6073777, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדלי עזריאלי, קומה 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל   ,18
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה גוטמן, מפרק

א.מ.נ. פיתוח ופתרונות בע"מ
)ח"פ 51-497034-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 7.9.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדם ניבצינסקי, 
מרח' עמק ברכה 30, דירה 15, תל אביב, טל' 054-2332962, למפרק 

החברה.
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את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עמנואל דמתי, מרח' הבנים 8, חולון, טל' 054-8105012, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,23.1.2017 אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 
 ,3 )1986( בע"מ, רח' תמנע  13.00, אצל חברת צ.ה.ל.ש  בשעה 
סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,54 מבנה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמנואל דמתי, מפרק

ווי.אר. ייעוץ ונדל"ן
)ח"פ 51-386481-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,02-5635232 טל'  ירושלים,   ,26 אוסישקין  מרח'  בן–שאול,  מתן 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מתן בן שאול, עו"ד, מפרק

אחוזה ביער - בקתות נופש בע"מ
)ח"פ 51-277612-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.8.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
פלוס אמיליו, מרח' אוסקר שינדלר 20א, בת ים, טל' 054-6867015, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,31.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 

ל.י. גיאוטכניקה מחקר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-119515-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
נמרוד ליפסקר, מרח' ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, קומה 9, תל אביב, 

טל' 050-5589983, 03-6099166, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמרוד ליפסקר, עו"ד, מפרק

אלפרד מרדלר בע"מ
)ח"פ 51-288569-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

ויקטוריה מרדלר, מרח' אלופי צה"ל 16, חולון, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ויקטוריה מרדלר, מפרקת

צ.ה.ל.ש )2016( בע"מ
)ח"פ 51-549314-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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וואוי וואן ישראל בע"מ
)ח"פ 51-465732-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
מרדכי עמבר, מרח' יבנה 3, רמת גן, טל' 03-6187111, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,13.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי עמבר, מפרק

ננוספוט בע"מ
)ח"פ 51-439656-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.9.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ויקטור תשובה, מרח' 

היצירה 3, בית ש.א.פ, רמת גן, טל' 03-6138484, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ויקטור תשובה, עו"ד, מפרק

בוסטר טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-512267-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.9.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ריקי פפא פניני, מרח' 

אופנהיימר 1, תל אביב, למפרקת החברה.

בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פלוס אמיליו, מפרק

נכסי זהב - רהיטים בע"מ
)ח"פ 51-262291-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.8.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
פלוס אמיליו, מרח' אוסקר שינדלר 20א, בת ים, טל' 054-6867015, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,31.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פלוס אמיליו, מפרק

משה שקי חברה לשיווק בע"מ
)ח"פ 51-204371-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

משה שקי, מרח' הדגן 22, הוד השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,31.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה שקי, מפרק
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת

סאנשיין אנרגיות מתחדשות שלושים ושלוש בע"מ
)ח"פ 51-452438-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.8.2016, התקבלה החלטה 
בורובסקי,  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד שבלת ושות', רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת

סאנשיין אנרגיות מתחדשות שלושים ושתיים בע"מ
)ח"פ 51-452439-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.8.2016, התקבלה החלטה 
בורובסקי,  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד שבלת ושות', רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת

סאנשיין אנרגיות מתחדשות שתיים בע"מ
)ח"פ 51-440445-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.8.2016, התקבלה החלטה 
בורובסקי,  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד שבלת ושות', רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ריקי פפא פניני, עו"ד, מפרקת

החברה למורשת ונאמנות ע"ש שלמה קרליבך בע"מ
)ח"פ 51-452183-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.9.2016, התקבלה החלטה 
מקריית  שדה,  זהר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
התקשורת נווה אילן, ד"נ הרי יהודה 9085000, טל' 02-6241252, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

זהר שדה, עו"ד, מפרק

ליוויתן פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-439406-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.8.2016, התקבלה החלטה 
 ,7 הכרם  מרח'  רם,  דן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

בנימינה 30500, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דן רם, מפרק

סאנשיין אנרגיות מתחדשות תשע עשרה בע"מ
)ח"פ 51-444883-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.8.2016, התקבלה החלטה 
בורובסקי,  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד שבלת ושות', רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרקת החברה.



ילקוט הפרסומים 7352, כ"ה באלול התשע"ו, 28.9.2016  10316

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

חיים שגב, מפרק

גאגא אנד דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-432152-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.9.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי בורלא, מרח' חנינא 26, 

תל–אביב-יפו 68317, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אבי בורלא, מפרק

זזים אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-428133-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.9.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמיר שלו, מרח' הרב שלום 

איפרגן 8, נתניה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

תמיר שלו, מפרק

קו מנחה - פתרונות תוכנה לשוק ההון בע"מ
)ח"פ 51-479162-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.9.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמיר שלו, מרח' הרב שלום 

איפרגן 8, נתניה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת

אור פאוור בע"מ
)ח"פ 51-461121-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.9.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
יצחק פדידה, מרח' צמיר  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

אלימלך 1, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יצחק פדידה, מפרק

אחים עוקל קרמיקה בע"מ
)ח"פ 51-194465-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2016, התקבלה החלטה 
חאג'-ח'לייף,  מרים  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מת"ד 12786, נצרת 16440, טל' 052-2839206, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מרים חאג'-ח'לייף, עו"ד, מפרקת

פוטו נוי 2004 בע"מ
)ח"פ 51-358814-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
ביום 11.9.2016, התקבלה החלטה  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים שגב, מרח' משה שרת 60, 

חיפה, למפרק החברה.



10317 ילקוט הפרסומים 7352, כ"ה באלול התשע"ו, 28.9.2016 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.9.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  פישר,  לי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

האלון 4, כפר נטר, טל' 077-7085508, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 
חיים  266, כפר  דואר: ת"ד  זו, למען המפרקת, כתובת לשליחת 

.4294500

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

לי פישר, עו"ד, מפרקת

 טריפל סי - קריאטיב קומיוניקיישן 
קונסלטנטס )1996( בע"מ

)ח"פ 51-235356-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.9.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  פישר,  לי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

האלון 4, כפר נטר, טל' 077-7085508, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 
חיים  266, כפר  דואר: ת"ד  זו, למען המפרקת, כתובת לשליחת 

.4294500

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

לי פישר, עו"ד, מפרקת

מדיה סט בע"מ
)ח"פ 51-279535-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.9.2016, התקבלה החלטה 
שלום  מרח'  כספי,  אילון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

עליכם 1, הוד השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אילון כספי, מפרק

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

תמיר שלו, מפרק

קו מנחה - ניב שי בע"מ
)ח"פ 51-416525-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.9.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמיר שלו, מרח' הרב שלום 

איפרגן 8, נתניה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

תמיר שלו, מפרק

קו מנחה מערכות ניהול בע"מ
)ח"פ 51-479347-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.9.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמיר שלו, מרח' הרב שלום 

איפרגן 8, נתניה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

תמיר שלו, מפרק

קידס - אנטרטיינמנט בע"מ
)ח"פ 51-197854-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
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לפועל שבה 
מתנהל מסלול 

מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
מיקום הדיוןהדיון

שעת 
הדיון

לשכת הוצל"פ 019862909820/12/201623/03/2017תל אביבבית עזרא 45סלים טקו
ראשון לציון

11:00

שוחט מניה 2, קטי שאול
אזור

לשכת הוצל"פ 019709201518/06/201602/11/2016תל אביב
תל אביב, לשכת 
המזונות, שדרות 

שאול המלך 39

 11:00
)תיקון 
מועד 
הדיון(

לשכת הוצל"פ 19926705519/07/201610/11/2016תל אביביהושפט 8, רמת גןהרצל כנפו
ראשון לציון

 09:00
)תיקון 
מועד 
הדיון(

מרחבים 1305, לורי רחל סניור
דימונה

לשכת הוצל"פ 149956208018/12/201616/02/2017באר שבע
באר שבע

14:00

אינגה 
נניקישווילי

לשכת הוצל"פ 259999609818/12/201619/02/2017באר שבעגור דב 28, אשדוד
אשקלון

10:00

משעול תפוח 8, יעקב אטיאס
אילת

לשכת הוצל"פ 039946504819/12/201621/02/2017ירושלים
ירושלים

12:00

 הפסגה 24,אלה קוגן
אריאל

לשכת הוצל"פ 039985002418/12/201621/02/2017ירושלים
ירושלים

11:00

 שפרינצק 1,סמירה קרני
אור יהודה

לשכת הוצל"פ 019703349227/06/201616/03/2017תל אביב
ראשון לציון

 13:00
)שינוי 
מועד 
הדיון(

נחלת צבי 23, גולן דאידה
פתח תקווה

 לשכת הוצל"פ 019896310922/12/201622/03/2017תל אביב
תל אביב

09:00

 וייצמן 43,תמאזי ברידזה
נהרייה

 לשכת הוצל"פ 019848106522/12/201622/03/2017תל אביב
תל אביב

11:00

 ביאליק 160,עמוס ירמיהו
חולון

 לשכת הוצל"פ 019862501825/12/201622/03/2017תל אביב
תל אביב

13:00

שירה מורן 
ראובן

לשכת הוצל"פ 039947409920/12/201621/02/2017ירושליםשילה 2, אשקלון
ירושלים

13:00

לשכת הוצל"פ 019905709022/12/201622/01/2017תל אביבעפרוני 13, ערדרחל חג'ג'
פתח תקווה

09:30

                                   תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.




