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הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שירות  נציב  עם  התייעצות  ולאחר  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
המדינה, הטלתי על עורך הדין שי ניצן, פרקליט המדינה, את מילוי 
תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, לרגל צאתו של היועץ המשפטי 
לממשלה את הארץ ביום כ"ג בתשרי התשע"ז )25 באוקטובר 2016( 

עד שובו ביום ל' בתשרי התשע"ז )1 בנובמבר 2016(.

כ"ד בתשרי התשע"ז )26 באוקטובר 2016(
)חמ 3-367-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
צבן,  יעקב  של  כהונתו  גמר  על  מודיעה  אני  התשמ"ד-11984, 
סגן נשיא של בית המשפט המחוזי בירושלים, ביום י"א בסיוון 

התשע"ו )17 ביוני 2016( עקב פרישתו לגמלאות.

כ"ו בתמוז התשע"ה )13 ביולי 2015(
)חמ 3-60-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיעה על גמר כהונתה של דליה אבי-

גיא, סגנית נשיא של בית משפט השלום בתל אביב, ביום כ"ה 
בניסן התשע"ו )3 במאי 2016( עקב פרישתה לגמלאות.

ח' בסיוון התשע"ו )14 ביוני 2016(
)חמ 3-60-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

צו בדבר החלת הוראות
לפי פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983

}נוסח  החברות  לפקודת  380)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
חדש[, התשמ"ג-11983 )להלן - הפקודה(, אני מצווה כי הוראות 
לחלק התשיעי  א'  הראשון  הפרק  הוראות  זה  ובכלל  זו  פקודה 
לחוק החברות, התשנ"ט-21999, יחולו בשינויים המחויבים לפי 
לאימון  אולפנה  "בית  בשם  עותומאנית  אגודה  על  הנסיבות, 

מורים", מס' 5055/99.

כ"ד באלול התשע"ו )27 בספטמבר 2016(
)חמ 3-1338(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

דיני מדינת ישאל, נוסח חדש 37, עמ' 761; ס"ח התשנ"ה,   1

עמ' 36.
ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשס"ז, עמ' 67.  2

מינוי רשם הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ז-11967, ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אני ממנה 
באלול  א'  מיום  לפועל,  הוצאה  לרשם  דיין  דורי  יניב  את  בזה 

התשע"ו )4 בספטמבר 2016(.

כ"ב בתמוז התשע"ו )28 ביולי 2016(
)חמ 3-1121-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 930.  1

מינוי רשמת הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ז-11967, ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אני ממנה 
בזה את עינב להבי אשר לרשמת הוצאה לפועל, מיום א' באלול 

התשע"ו )4 בספטמבר 2016(.

כ"ב בתמוז התשע"ו )28 ביולי 2016(
)חמ 3-1121-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 930.  1

הארכת מינוי אנשי ציבור לוועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

החברות  לחוק  18ב)א()2(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
הממשלתיות, התשל"ה-11975 )להלן - החוק(, אנו מאריכים בזה 
את מינוים של הרשומים מטה לחברים בוועדה לבדיקת מינויים 

כהגדרתה בחוק, ברשימת אנשי הציבור לפי הסעיף האמור:
אליעזר וולף2
שלמה מרקל3

תוקף המינוי לארבע שנים.

ג' באלול התשע"ו )6 בספטמבר 2016(
)חמ 3-765(

                                משה כחלון       איילת שקד
                              שר האוצר      שרת המשפטים

ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשנ"ג, עמ' 72.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 750.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 750.  3

הודעה בדבר תיאום הסכום שבסעיף 67)א2()1(
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

מוסף,  ערך  מס  לחוק  126)ד(  סעיף  לפי  כי  מודיע  אני 
בסעיף  הנקוב  הסכום  תואם  החוק(,   - )להלן  התשל"ו-11975 
67)א2()1( לחוק, ולפיכך מיום כ"ח באב התשע"ו )1 בספטמבר 

2016( הסכום הוא 1,500,000 שקלים חדשים.

כ"ו באלול התשע"ו )29 בספטמבר 2016(
)חמ 3-5127(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ה, עמ' 201.  1
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מינוי מפקח וביטול מינוי
לפי חוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004

הספנות  רשות  לחוק  29)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
והנמלים, התשס"ד-12004 )להלן - החוק( -

לשם  למפקח  הרשות,  עובד  אברמוב,  רונן  את  ממנה  אני   .1
פיקוח על פעילות חברת נמל ותאגיד מורשה במתן שירותי 

נמל ובקיום תשתיות, מערכות ומיתקנים, לפי החוק.

מינוים של יעקב צמח2 ופנחס טנצמן3 - בטל.  .2

המתמנה  עוד  כל  הוא   )1( בפסקה  המפורט  המינוי  תוקף 
הוא עובד הרשות או עד לביטולו, לפי המוקדם.

ד' באלול התשע"ו )7 בספטמבר 2016(
)חמ 3-3494-ה1(

ישראל כ"ץ  
                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התשס"ד, עמ' 456.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 6291.  2

י"פ התשס"ו, עמ' 561.  3

מינוי רשמת ציוד הנדסי
לפי חוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז-1957

הנדסי,  ציוד  רישום  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
התשי"ז-21957, אני ממנה בזה את סיגל גרינבוים לרשמת ציוד 

הנדסי.

כ"ב באלול התשע"ו )25 בספטמבר 2016(
)חמ 3-312-ה1(

ישראל כ"ץ  
                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

י"פ התשנ"ה, עמ' 1010.  1

ס"ח התשי"ז, עמ' 145.  2

מינוי ממלא מקום של חבר ועדה
לפי חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991

הווטרינרים,  הרופאים  לחוק   20 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מיכאל  ד"ר  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"א-11991 
החקלאות  במשרד  הווטרינריים  השירותים  עובד  ברנשטיין, 
נדב גלאון2 בוועדה  נוסף של ד"ר  ופיתוח הכפר, לממלא מקום 

לעניין מתן צו לפי סעיף 19 לחוק.

ב' באלול התשע"ו )5 בספטמבר 2016(
)חמ 3-464(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  1

י"פ התשע"א, עמ' 6470.  2

הסמכת ממונה
לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-12008 
אוויר  איכות  אגף  ראש  בהמלצת  מסמיך,  אני  החוק(,   - )להלן 
במשרד להגנת הסביבה, את עובד המשרד להגנת הסביבה, יצחק 

מינוי ממונה על קרינה רפואית
לפי תקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(, 

התש"ם-1980

בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "הממונה על קרינה רפואית" 
שבתקנה 1 לתקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(, 
התש"ם-11980 )להלן - התקנות(, אני ממנה את יורם טל, עובד 
לעניין  רפואי,  לשימוש  קרינה  על  לממונה  הבריאות,  משרד 

התקנות;

במשרד  עובד  המתמנה  עוד  כל  בתוקפו  יעמוד  המינוי 
הבריאות;

מינויו של משה לויטה לממונה על קרינה רפואית2 - בטל.

י"ח באלול התשע"ו )21 בספטמבר 2016(
)חמ 3-1078-ה3(

יעקב ליצמן  
שר הבריאות  

ק"ת התש"ם, עמ' 992.  1

י"פ התשנ"ד, עמ' 1382.  2

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
צו  לתת  כוונתי  על  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ז-11957 
לפי סעיף 25 לחוק המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי, 
נשיאות  בין  שנחתם   ,)2016 ביולי   10( התשע"ו  בתמוז  ד'  מיום 
הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, 
הקיבוציים  ההסכמים  בפנקס  שמספרו  מקצועי,  לאיגוד  האגף 
להסכם  ההרחבה2  לצו  7)א(  סעיף  מחיקת  ושעניינו   7031/2016
שמספרו   ,)1998 ביולי   13( התשנ"ח  בתמוז  י"ט  מיום  הקיבוצי 
צו ההרחבה   - )להלן   7038/1998 הקיבוציים  בפנקס ההסכמים 
הבסיסי(, לפיכך התיישנות על הזכות לדמי הבראה תהיה מיום 
כ"א בשבט התשע"ו )31 בינואר 2016( כדין, 7 שנים, ולא שנתיים 

בלבד, כפי שקבוע היום בצו ההרחבה הבסיסי.

כ"ג באלול התשע"ו )26 בספטמבר 2016(
)חמ 3-107-ה2(

                                                   חיים כץ
                        שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשל"ה, עמ' 223.  1

י"פ התשנ"ט, עמ' 189.  2

הודעה על עריכת רשימת נציגי ציבור בבית הדין 
לענייני מים

לפי חוק המים, התשי"ט-1959

המים,  לחוק  141)א(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף  מודיע  אני 
הרשות  מועצת  עם  התייעצות  ולאחר  התשי"ט-21959, 
עדכון  על  מקומיות,  רשויות  של  ארגונים  ועם  הממשלתית 
רשימת נציגי הציבור בבית הדין לענייני מים שנערכה על ידי, 

להוספת יעקב ממן ודוד ויניצקי לרשימה.

כ"ה באב התשע"ו )29 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1525(

                                                 יובל שטייניץ
                             שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

י"פ התשנ"ז, עמ' 482; התשס"ט, עמ' 4980.  1

י"פ התשע"ו,   ;331 עמ'  169; התשס"ו,  עמ'  ס"ח התשי"ט,   2

עמ' 8530.
                             

ס"ח התשס"ח, עמ' 752; התשע"א, עמ' 749.  1
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סעיף  המכס3,  לפקודת  231א  סעיף  התשי"ב-21952,  ושירותים(, 
50)א( לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-41961, סעיף 105)א( 
לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-51963, וסעיף 234 
לפקודת מס הכנסה6 )להלן - החוקים(, שאצל לי שר האוצר7, אני 
מתיר בזה לעובדי רשות המסים בישראל לגלות לראש הרשות 
לעניין  טרור או למי שהוא הסמיכו  ומימון  הון  לאיסור הלבנת 
)ה(  30)ב1(,  סעיפים  בהוראות  כפי שנקבע  נוסף,  גורם  ולכל  זה 
והתקנות  התש"ס-82000,  הון,  הלבנת  איסור  לחוק  ו–32  ו–)ז1( 
שהותקנו מכוחם )להלן - החוק והתקנות(, מידע שהגיע אליהם 
מכוח החוק  מילוי תפקידם  לצורך  והכול  ביצוע החוקים,  אגב 

והתקנות בלבד.

ט"ז באלול התשע"ו )19 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2535(

משה אשר  
מנהל רשות המסים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התשל"ו, עמ' 214.  2

התשע"ד,  ס"ח   ;39 עמ'   ,3 חדש  נוסח  ישראל,  מדינת  דיני   3 

עמ' 592.
ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשל"ט, עמ' 96.  4

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.  5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  6

י"פ התשס"ה, עמ' 3497.  7

ס"ח התש"ס, עמ' 293.  8

הודעה בדבר בחינות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )בחינות בדיני 

ישראל ובאתיקה מקצועית(, התשל"ג-1973

בהתאם לתקנה 1)ב( לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
התשל"ג-11973,  מקצועית(,  ובאתיקה  ישראל  בדיני  )בחינות 
מקצועית  ובאתיקה  ישראל  בדיני  בחינות  כי  בזה  מודיעה  אני 
יתקיימו ביום שני, י"ב בכסלו התשע"ז )12 בדצמבר 2016(, בשעה  

10.00, במרכז הקונגרסים, בנייני האומה, שד' שז"ר 1, ירושלים.

רשאי להיבחן מי שהגיש בקשה בכתב להיבחן עד 15 ימים 
לפני קיומה של הבחינה ועומד בכל התנאים המצטברים האלה:

הגיש טופס בקשה לקבלת רישיון חוקר פרטי;  )1(

עבר בדיקת רישום פלילי מטעם המחלקה לרישוי חוקרים   )2(
פרטיים ושירותי שמירה;

פטרה  שמירה  ושירותי  פרטיים  חוקרים  לרישוי  הוועדה   )3(
לפחות  חודשים   18( ההתאמנות  תקופת  ממחצית  אותו 
תקופת  מחצית  שסיים  או  חודשים(   36 של  תקופה  בתוך 

התאמנותו לפחות באישור הוועדה;

קיבל זימון לבחינה מטעם המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים   )4(
ושירותי שמירה.

ד' בתשרי התשע"ז )6 באוקטובר 2016(
)חמ 3-2319-ה4(

רוחמה סיני  
מנהלת המחלקה לרישוי חוקרים   

פרטיים ושירותי שמירה  
ק"ת התשל"ג, עמ' 9; התשע"ג, עמ' 1318.  1

ו–53)ג()1( לחוק, בנוגע  בן דוד, לממונה לעניין סעיפים 53)א()4( 
להוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב, כל עוד 

הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

כ"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016(
)חמ 3-4167(

זאב אלקין  
                                           השר להגנת הסביבה

הסמכת ממונה
לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-12008 
אוויר  איכות  אגף  ראש  בהמלצת  מסמיך,  אני  החוק(,   - )להלן 
במשרד להגנת הסביבה, את עובד המשרד להגנת הסביבה, יצחק 
בן דוד, לממונה לעניין סעיפים 53)ג()2( ו–)3( לחוק, כל עוד הוא 

משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

כ"ז בסיוון התשע"ו )3 ביולי 2016(
)חמ 3-4167(

משה כחלון  
                                        ממלא מקום השר להגנת הסביבה

ס"ח התשס"ח, עמ' 752; התשע"א, עמ' 749.  1

שינוי הרכב ועדת אתיקה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

החולה,  זכויות  לחוק  24)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מינוי,  )דרכי  החולה  זכויות  לתקנות   3 ותקנה  התשנ"ו-11996, 
תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21996,  
קפלן  ועדת האתיקה של המרכז הרפואי  אני משנה את הרכב 

ובית חולים הרצפלד3, וממנה:

את ד"ר אבי מזרחי, מומחה ברפואה פנימית ובטיפול נמרץ   )1(
כללי ואת ד"ר דוד ישראלי, מומחה בפסיכיאטריה, לממלאי 

מקומה של ד"ר שרי טל, במקומו של ד"ר עדי נמרוד;

אחות  מקום  לממלאת  מוסמכת,  אחות  גביסון,  רינה  את   )2(
מוסמכת בוועדה.

כ"ז בתמוז התשע"ו )2 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2753(

.  
משה בר סימן טוב   

                                       המנהל הכללי של משרד הבריאות
ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.  1

ק"ת התשנ"ז, עמ' 80.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 1674; התשע"ו, עמ' 2763.  3

היתר כללי לגילוי ידיעות
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, לפי חוק מס קנייה )טובין 

ושירותים(, התשי"ב-1952, לפי פקודת המכס, לפי חוק מס 
רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, לפי חוק מיסוי מקרקעין 

)שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963, ולפי פקודת מס הכנסה

מוסף,  ערך  מס  לחוק  142)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)טובין  קנייה  מס  לחוק  19ב)א()1(  סעיף  התשל"ו-11975, 

 
ס"ח התשל"ו, עמ' 52.  1
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כך  ברצועה2,  כלב  להחזיק  החובה  תחול  לא  שבהם  אזורים 
)25( שעניינה גינת כלבים בחורשת פרנקפורט, רחוב  שפסקה 
המיועדת  המגודרת  החורשה  בתחומי  75ב,  ורשה  קהילת 

לכלבים, בסופה יבוא:

"בין השעות 7:00 עד 22:00 מדי יום".

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

ג' בתשרי התשע"ז )5 באוקטובר 2016(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשס"ח, עמ' 571, עמ' 1643, עמ' 3194   2

ועמ' 4492; התשס"ט, עמ' 1461, עמ' 2617, עמ' 2930, עמ' 4628 
ועמ' 5526; התש"ע, עמ' 907; התשע"א, עמ' 1827 ועמ' 5811; 
התשע"ב, עמ' 5577 ועמ' 5711; התשע"ג, עמ' 802, עמ' 4791, 
עמ' 4989 ועמ' 7532; התשע"ד, עמ' 493, עמ' 3439, עמ' 4181 
ועמ' 4182; התשע"ה, עמ' 1753 ועמ' 3046; התשע"ו, עמ' 424, 
עמ' 2689, עמ' 3643 עמ' 4641, עמ' 7166, עמ' 7659; התשע"ז, 

עמ' 408.

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת הפיקוח על 
נוספים  אזורים  קבעתי  כי  מודיע,  אני  התשס"ג-12002,  כלבים, 
לפיכך,  ברצועה,  כלב  להחזיק  לא תחול החובה  ושעות שבהם 
כלב  להחזיק  החובה  תחול  לא  שבהם  אזורים  בדבר  ההודעה 

ברצועה2 תתוקן כך שבסופה יבוא:

")74( בשטח גן אלפרד ביר ברחוב אליהו חכים 7 - שכונת 
רמת אביב ג".

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

א' באלול התשע"ו )4 בספטמבר 2016(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשס"ח, עמ' 571, עמ' 1643, עמ' 3194   2

ועמ' 4492; התשס"ט, עמ' 1461, עמ' 2617, עמ' 2930, עמ' 4628 
ועמ' 5526; התש"ע, עמ' 907; התשע"א, עמ' 1827 ועמ' 5811; 
התשע"ב, עמ' 5577 ועמ' 5711; התשע"ג, עמ' 802, עמ' 4791, 
עמ' 4989 ועמ' 7532; התשע"ד, עמ' 493, עמ' 3439, עמ' 4181 
ועמ' 4182; התשע"ה, עמ' 1753 ועמ' 3046; התשע"ו, עמ' 424, 
עמ' 2689, עמ' 3643 עמ' 4641, עמ' 7166, עמ' 7659; התשע"ז, 

עמ' 408 ועמ' 515.

הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק 
כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת הפיקוח על 
הגדורים  במקומות  כי  בזה  מודיע  אני  כלבים, התשס"ג-12002, 

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

הרישוי"  "רשות  בהגדרת  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
את  אצלתי  הפקודה(,   - )להלן  התעבורה1  לפקודת   1 שבסעיף 

סמכויותיי כרשות רישוי -

התעבורה,  ובתקנות  לפקודה,  ו–16   15 סעיפים  לעניין   )1(
השני  הפרק  לעניין  התקנות(   - )להלן  התשכ"א-21961 
ג'  בחלק  השלישי  ובפרק  השני  בפרק  ה'  סימן  א',  בחלק 
לשחר פרטוק3, לאבו ימן אחסאן4 לגבי מחוז חיפה והצפון 

ולאבנר דרור לגבי מחוז תל אביב והמרכז;

לעניין סימן ב' בפרק השני, בפרק השלישי ובפרק השישי   )2(
לפקודה, ובתקנות לעניין חלק א', תקנה 84, פרק שני בחלק 
ג', חלק ז', חלק ח' וחלק ט' - לרות כהן5 ולענבל בן–ישעיה;

אצילת סמכויות ליהודה גרין, אילנה עודי6 ואילנה מוחה7   )3(
שהודעות עליהן פורסמו - בטלות.

כ"ב באלול התשע"ו )25 בספטמבר 2016(
)חמ 3-214(

אבנר פלור  
רשות הרישוי  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  2

י"פ התשע"ו, עמ' 6023.  3

י"פ התשע"ו, עמ' 1402.  4

י"פ התשע"ב, עמ' 2055.  5

י"פ התשע"ב, עמ' 2055.  6

י"פ התשע"ב, עמ' 6149.  7

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 5 חלק 2 - בלוקי בטון: בלוקים למילוי תקרת צלעות, גיליון 
תיקון מס' 2 מאוגוסט 2016 למהדורה מיוני 2006 ולגיליון 

התיקון מפברואר 2014;

גיליון  פנימי,  לשימוש  רחיצים  מימי  תחליב  צבעי   -  809 ת"י 
תיקון מס' 2 מאוגוסט 2016 למהדורה מיולי 1996 ולגיליון 

התיקון מאוגוסט 2002.

כ"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016(
)חמ 3-96-ה5(

דני עציוני  
ממלא מקום המנהל הכללי   
של מכון התקנים הישראלי  

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.  1

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת הפיקוח על 
בדבר  הודעה  תיקון  על  מודיע  אני  התשס"ג-12002,  כלבים, 

 
ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1

 
ס"ח התשע"ג, עמ' 216.  1
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שלטים  והנושאים  לציון  ראשון  העיר  בתחומי  מטה  הרשומים 
"פארק לכלבים" לא תחול החובה להחזיק כלב באמצעות רצועה:

הבאר - דרובין;  )1(

פארק מרכזי קריית ראשון;  )2(

פארק החולות;  )3(

מעגל השלום- בצמוד למגרש;  )4(

הנחשול )צמוד לבית כנסת(;  )5(

החורשה )גבעתי(;  )6(

אבי האסירים )גן נחום(;  )7(

רפפורט )רפפורט בורג(;  )8(

גן הזיכרון )לוי אשכול(;  )9(

פארק כצנלסון )בן גוריון(;  )10(

פארק אקטיב פארק )זמנהוף( נאות שקמה;  )11(

חוף הים - טיילת צפונית;  )12(

רחוב נווה דקלים - חורשת זיתים )בסמוך לביה"ס(;  )13(

רחוב דוד חיים הלוי - קלמן שור )חורשה(;  )14(

רחוב ארגמן 14 )בצמוד לדואר(;  )15(

רחוב ליבין וריסיה )בצמוד לבית הספר(;  )16(

רחוב המצלתיים פינת רחוב חומה ומגדל;  )17(

שדרות גולדה מאיר )ספורטכיף(;  )18(

חורשת ט"ו בשבט )שכונת נאות שקמה(.  )19(

כ"ט באלול התשע"ו )2 באוקטובר 2016(
)חמ 3-3651(

דב צור  
ראש עיריית ראשון לציון  

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.9.2016 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1216+7033/2016

.212.8.2016

עיריית נצרת עילית 3.
מרכז שלטון מקומי,
הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4.

כלל העובדים5.

התייעלות וצמיחה6.

.713.9.2016

.831.12.2018 - 12.8.2016

.1217+7034/2016

.215.8.2016

מרכז שלטון מקומי3.
שלוש הערים הגדולות,

הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי4.
כלל העובדים5.
הודעה מס' 15/16 יישום הסכם מיום 14.7.16 בנושא 6.

מועדון שלך
.714.9.2016
14.9.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1224+7036/2016

.28.8.2016

ממשלת ישראל3.
מרכז שלטון מקומי

שלוש הערים הגדולות
מרכז המועצות האזוריות

המוסד לביטוח לאומי
אוניברסיטה העברית+ בר אילן+ בן גוריון+ חיפה + 

תל אביב, טכניון, מכון ויצמן, הסתדרות מדיצינית 
הדסה, 

שירותי בריאות כללית
דואר ישראל,

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4.
200,000 עובדים5.
שינויים בהסכם מיום 618.4.2016.
.721.9.2016
8.8.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1225+7037/2016

.28.8.2016

ממשלת ישראל3.
מרכז שלטון מקומי

שלוש הערים הגדולות
אוניברסיטת תל אביב

הסתדרות מדיצינית הדסה
שירותי בריאות כללית

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4.
כאמור בסעיף 53.
תוספת שכר 610.25%.
.721.9.2016
8.8.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1226+7038/2016

.28.8.2016

ממשלת ישראל3.
מרכז שלטון מקומי

שלוש הערים הגדולות
אוניברסיטה העברית + בר אילן + בן גוריון + חיפה 
+ תל אביב, טכניון, מכון ויצמן, הסתדרות מדיצינית 

הדסה, שירותי בריאות כללית
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

כאמור בסעיף 53.
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5.9.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1206/2016

.29.8.2016

מועצה אזורית גלבוע,3.
הסתדרות המעו"ף

מינהל המקומי4.

כלל העובדים5.

התייעלות6.

.713.9.2016

9.8.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1207/2016

.213.7.2016

מובילי בן דוד,3.
הסתדרות החדשה

הובלה יבשתית4.

2 נהגים5.

אימוץ הוראות הסכם קיבוצי כללי בענף6.

.716.8.2016

.817.7.2018 - 17.7.2016

.1208/2016

.211.9.2016

צים שירותי ספנות משולבים בע"מ,3.
הסתדרות חדשה מרחב חיפה

הובלה ימית4.

כאמור בסעיף 52.

מכסות דרגות6.

.711.9.2016

11.9.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1209/2016

.210.7.2016

אלביט מערכות יבשה ותקשוב בע"מ ח.פ 3,514046283.
הסתדרות החדשה מרחב העמקים

ייצור אלקטרוניקה4.

כאמור בסעיף 54.

תנאי עבודה6.

.73.8.2016

.831.12.2021 - 1.1.2016

.1210/2016

.227.7.2016

דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה מרחב חיפה

אחסנה4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.716.8.2016

.831.12.2018 - 27.7.2016

.1211/2016

.24.8.2016

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

עובד 51.

תוספת שכר 15.25% בפריסה6.

.721.9.2016

.831.12.2017 - 8.8.2016

.17039/2016

.26.9.2016

מרכז שלטון מקומי3.
שלוש הערים הגדולות
מרכז מועצות אזוריות,

הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי4.
400 מצילים )ים(5.
תנאי עבודה6.
.729.9.2016
.831.3.2026 - 1.4.2014

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.9.2016
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1203/2016

.231.5.2016

יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור מזון4.

35 עובדים5.

הסכם צמיחה6.

.731.7.2016

31.5.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1204/2016

.216.8.2016

מדינת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

דירוגים בשירות המדינה5.

נספח לוועדת מעקב החלפת נספח ד' בהסכם  מיום 6.
18.4.2016

.713.9.2016

16.9.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1205/2016

.25.9.2016

איגוד הכדורעף,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

ספורט4.

20 עובדים5.

תנאי העסקת שחקני נבחרת ישראל6.

.713.9.2016
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מרכז שלטון מקומי3.
שלוש הערים הגדולות,

הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי4.
כלל העובדים5.
הודעה מס' 15/16 יישום הסכם מיום 14.7.16 בנושא 6.

מועדון שלך
.714.9.2016
14.9.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1218/2016

.215.9.2016

נילית בע"מ ח.פ 3,511357196.
הסתדרות החדשה

ייצור טקסטיל4.

480 עובדים5.

תנאי עבודה6.

.725.9.2016

.831.3.2018 - 1.4.2016

.1219/2016

.217.7.2016

בנק לאומי לישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

שירותים פיננסיים4.

217+96 עובדים5.

הסכם הארכה6.

.718.9.2016

17.7.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1220/2016

.21.6.2016

חרמון ג.נ שירותים בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

אבטחה4.

מאבטחים5.

תנאי עבודה6.

.75.9.2016

1.6.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1221+7035/2016

.28.8.2016

ממשלת ישראל 3.
מרכז שלטון מקומי

שלוש הערים הגדולות
אוניברסיטה העברית+ בר אילן + בן גוריון + חיפה + 

תל אביב
טכניון

מכון ויצמן,
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

שכר סטודנטים5.

תיקון הסכם מיום 618.4.2016.

.721.9.2016

8.8.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1222/2016

.211.9.2016

הארכת תקופת העסקה זמנית6.

.78.9.2016

4.8.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1212/2016

.229.12.2015

לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל,3.
אגודת מורי הדרך

פעילויות פנאי4.

מורי דרך5.

תנאי עבודה6.

.710.9.2016

29.12.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1213/2016

.210.8.2016

תעשיות חרושת חומרי נפץ )1997( בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכות4.

כאמור בהסכם מיום 53.7.2015.

תנאי עבודה6.

.75.9.2016

10.8.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1214/2016

.211.8.2016

שירביט חברה לביטוח בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

ביטוח4.

כאמור בסעיף 13 ג'5.

תנאי עבודה6.

.75.9.2016

.831.7.2019 - 1.8.2016

.1215/2016

.211.8.2016

האגודה למען החייל בישראל ע"ר 5800047307, רשת 3.
כוורת,

הסתדרות החדשה / המעו"ף
שירותי מזון ומשקאות4.
עובדי רשת כוורת מפעילת הקנטינות5.
תנאי עבודה6.
.75.9.2016
11.8.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1216+7033/2016

.212.8.2016

עיריית נצרת עילית 3.
מרכז שלטון מקומי,
הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4.

כלל העובדים5.

התייעלות וצמיחה6.

.713.9.2016

.831.12.2018 - 12.8.2016

.1217+7034/2016

.215.8.2016
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ממשלת ישראל3.
מרכז שלטון מקומי

שלוש הערים הגדולות
אוניברסיטה העברית + בר אילן + בן גוריון + חיפה 
+ תל אביב ,טכניון, מכון ויצמן, הסתדרות מדיצינית 

הדסה, שירותי בריאות כללית
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

כאמור בסעיף 53.

תוספת שכר 15.25% בפריסה6.

.721.9.2016

.831.12.2017 - 8.8.2016

.1227/2016

.228.7.2016

בתי זיקוק לנפט בע"מ ו/או גדיב תעשיות פטרוכימיה,3.
הסתדרות החדשה

הפקת נפט4.

כלל העובדים5.

פיצויי פיטורין6.

.718.9.2016

28.7.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1228/2016

.23.8.2016

חברת תעבורה אחזקות בע"מ,3.
וחברת תעבורה תפזורת )1995( בע"מ,

הסתדרות החדשה
הובלה יבשתית4.
נהגים5.
תנאי עבודה6.
.718.9.2016
.830.6.2019 - 12.5.2016

.1229/2016

.21.9.2016

בנק דיסקונט לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

שירותים פיננסיים4.

עד 50 עובדים במצטבר5.

הארכת תקופת העסקה ארעית6.

.718.9.2016

1.9.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1230/2016

.21.9.2016

בנק דיסקונט לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

שירותים פיננסיים4.

.5IT עובדי מיחשוב

תנאי עבודה של עובדי מיחשוב6.

.718.9.2016

1.9.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות הרפואית

שירותי בריאות4.

2 עובדים5.

החלת ועדת מעקב6.

.725.9.2016

11.9.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1223/2016

.230.8.2016

שונשוני גן ובית ספר אחר,3.
כוח לעובדים

חינוך4.

45 עובדים כאמור בסעיף 521-22.

תנאי עבודה6.

.722.9.2016

30.8.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1224+7036/2016

.28.8.2016

ממשלת ישראל3.
מרכז שלטון מקומי

שלוש הערים הגדולות
מרכז המועצות האזוריות

המוסד לביטוח לאומי
אוניברסיטה העברית + בר אילן + בן גוריון + חיפה 
+ תל אביב, טכניון, מכון ויצמן, הסתדרות מדיצינית 

הדסה
שירותי בריאות כללית

דואר ישראל,
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

200,000 עובדים5.

שינויים בהסכם מיום 618.4.2016.

.721.9.2016

8.8.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1225+7037/2016

.28.8.2016

ממשלת ישראל3.
מרכז שלטון מקומי

שלוש הערים הגדולות
אוניברסיטת תל אביב

הסתדרות מדיצינית הדסה
שירותי בריאות כללית

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4.
כאמור בסעיף 53.
תוספת שכר 610.25%.
.721.9.2016
8.8.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1226+7038/2016

.28.8.2016
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.1236/2016

.211.9.2016

בנק ישראל,3.
הסתדרות החדשה

שירותים פיננסיים4.

5 עובדים5.

הוספת סעיף להסכם איוש משרות6.

.729.9.2016

11.9.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1237/2016

.214.9.2016

פרזות חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים,3.
הסתדרות החדשה

שירות ציבורי4.

כאמור בסעיף 58-9.

הפרטת החברה וסיום עבודתם של העובדים6.

.725.9.2016

14.9.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1238/2016

.219.7.2016

נגב קרמיקה שיווק )1982( בע"מ סופר קרמיק ויה 3.
ארקדיה,

הסתדרות החדשה / עובדי הבנין והעץ
ייצור מינרלים4.
כאמור בסעיף 515.
תנאי עבודה6.
.725.9.2016
19.7.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

ד' בתשרי התשע"ז )9 באוקטובר 2016(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

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, 
 ,7320 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,9035 עמ'  התשע"ו, 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גבעתיים  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
לצורך  )או  ושצ"פ  דרך  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע( 

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.

.1231/2016

.26.7.2016

מעוף משאבי אנוש )מקבוצת מעוף(3.
מעוף קמעונאות

מעוף שירותי אאוטסורסינג
מעוף פרויקטים

הסתדרות העובדים הלאומית
כלל הענפים4.
עובדי כח אדם5.
תנאי עבודה6.
.718.9.2016
.86.7.2017 - 6.7.2016

.1232/2016

.210.8.2016

שיכון ובינוי - סולל בונה - תשתיות בע"מ3.
שיכון ובינוי - סולל בונה - בנין ותשתית בע"מ

שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות פיקוח כבישים,
הסתדרות החדשה

בנייה4.

כאמור בהסכם5.

הארכת תוקף הסכמים קודמים6.

.75.9.2016

.831.12.2018 - 1.1.2015

.1233/2016

.215.9.2016

1( כים נייר שירותי תעופה ונתיבי אוויר )1991(  בע"מ 3.
ח.פ 511608770

2( כים ניר שירותי תעופה בע"מ ח.פ 520042094
3( כים ניר בדק מטוסים בע"מ ח.פ 512154402,

הסתדרות החדשה
הובלה אווירית4.
כלל עובדי הקרקע5.
תנאי עבודה6.
.729.9.2016
15.9.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1234/2016

.215.8.2016

קופת חולים מאוחדת,3.
הסתדרות החדשה

שירותי בריאות4.

100 עובדים5.

תנאי העסקה של עובדי בית חולים משגב לדך6.

.729.9.2016

15.8.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1235/2016

.216.6.2016

כל הוועדות המרחביות לתכנון ובנייה,3.
הסתדרות החדשה

פעילויות נדלן4.

כאמור בסעיף 57-8.

תנאי עבודה6.

.729.9.2016

16.6.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.
__________

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,427-0245050
הפרסומים 7263, התשע"ו, עמ' 6092, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה גבעת שמואל )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 בגבעת שמואל, המזוהה כגוש 6392, ח"ח 21,   
22 ו–24; הייעוד: דרך מוצעת.

י"א באלול התשע"ו )14 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

 
יוסי ברודני  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל  __________

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הר/5/329/ה, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,1242 עמ'  התש"ן,   ,3729 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  השרון  הוד  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 
כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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 6160 -  

ששטחה 552 מ"ר, חלקה 552;  

ששטחה 1,181 מ"ר, חלקה 650.  

הייעוד: שב"צ.  

י"ז באלול התשע"ו )20 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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ממ/853, 
 ,1820 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשל"ב, עמ' 1579, ובהתאם לתכנית מס' ממ/854, שהודעה 
התשל"ב,   ,1808 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה   בדבר 
עמ' 1237, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעת 
לפקודת  ו–7  לסעיפים 5  הוועדה(, בהתאם   - )להלן  שמואל 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
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.

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 בגבעת שמואל, המזוהה כגוש 6189, ח"ח 326   
ו–1031; הייעוד: שביל.

י"א באלול התשע"ו )14 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

יוסי ברודני  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל  __________

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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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
צש/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/47/21-8, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,2919 עמ'  התשע"ה,   ,6969 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  השרון  לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
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 בית קברות 

ודרך.

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 בעין ורד, המזוהה כגוש 7801, חלקות 49, 50,   
.119 ,118 ,51

כ"ו באלול התשע"ו )20 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

עמיר ריטוב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה לב 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
ג/983,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,3963 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1430 עמ'  התשנ"ב, 
ולבנייה בקעת בית הכרם )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
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.

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 בהוד השרון, המזוהה כגוש 6448, ח"ח 172;   
הייעוד: שצ"פ.

כ"ב באלול התשע"ו )25 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

יגאל שמעון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד 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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/9/ח, 
 ,5154 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1368 עמ'  התשס"ג, 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( 

דרושה לצורך ציבורי של שב"צ.

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

 ,464 חלקה   ,3699 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
לשעבר ח"ח 269.

ט' באלול התשע"ו )12 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
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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הודעה לפי סעיף 19
 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' חפ/1012, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 784, 
התש"ן, עמ' 2027, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  חיפה,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
2 להלן, שביחס אליה  הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,5344 עמ'  התשע"ג,   ,6609 הפרסומים  בילקוט 
פרסום  מיום  חיפה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחיפה, רח' יצחק שדה, המזוהה כחלקה 81   
בגוש 10917 )לשעבר ח"ח 3 בגוש שומה 10825(.

י"ז באלול התשע"ו )20 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 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' זב/26/ט - 
תכנית המיתאר של רמת יוחנן )להלן - התכנית(, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6533, התשע"ג, 
עמ' 2289, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  זבולון, 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
לקניינה  תהיה   ,9267 עמ'  התשע"ו,   ,7326 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית זבולון מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -   .2

גוש 10511, ח"ח 20, בשטח של 8,930 מ"ר, בייעוד ציבורי   
כמסומן בתשריט  יוחנן,  רמת  לקיבוץ  בסמוך  חינוך  ומבני 
האזורית  המועצה  הוועדה,  במשרדי  הנמצא  ההפקעות 

זבולון, דואר כפר המכבי 3003000.

ח' בתשרי התשע"ז )10 באוקטובר 2016(
)חמ 3-4(

                                                    איתמר שורקי
                                         ממלא מקום יושב ראש הוועדה

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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 בראמה, ששטחה 3,215 מ"ר, המזוהה כגוש   
18835, ח"ח 57, 60, 62, 66, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 

.107 ,83

י"ג בניסן התשע"ו )24 באפריל 2016(
)חמ 3-2(

סאמי אסעד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם  __________
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' ג/13800, 
 ,5824 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,3646 עמ'  התשס"ח, 
לסעיפים 5  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  מזרחי  גליל  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
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.

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 בשבלי, המזוהה ככביש מס' 100 בגוש 17215,   
ח"ח 68, 77, 79, 80, 81.

כ"ד באלול התשע"ו )27 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי  __________
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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הודעה לפי סעיף 19
 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' הר/167, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2057, התשל"ה, עמ' 291, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  השרון,  הוד  ולבנייה  לתכנון 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(, 
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7312, התשע"ו, 
עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,9070  עמ' 

הוד השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;89 6442, ח"ח  כגוש  חטיבת קרקע בהוד השרון, המזוהה   
הייעוד: שצ"פ ודרך.

כ"ב באלול התשע"ו )25 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

יגאל שמעון  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה הוד השרון  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 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, 
הר/17/600/א/10, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 6329, התשע"ב, עמ' 946, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7279, התשע"ו, עמ' 7594, 
השרון  הוד  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בהוד השרון, המזוהה כגוש 6653, ח"ח 169   
)מגרש 301 בתכנית(; הייעוד: דרך.

כ"ב באלול התשע"ו )25 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

יגאל שמעון  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה הוד השרון  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 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' 0125955-

)להלן  ביאליק  בכפר  ציבור  ומוסדות  למבנים  שטח   -  301
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   -
בזה הוועדה  הפרסומים 7178, התשע"ו, עמ' 2469, מוסרת 
המקומית לתכנון ולבנייה זבולון )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
7326, התשע"ו,  הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים 
המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,9267 עמ' 

האזורית זבולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -   .2

גוש 11839, ח"ח 69, בשטח של 18,264 מ"ר; הייעוד: מבנים   
ומוסדות ציבור בעבור מוסד של אקים ומבני ציבור נוספים 
בהתאם  ביאליק,  כפר  בתחום  האזורית  המועצה  של 
לתשריט ההפקעה, הנמצא במשרדי הוועדה זבולון, דואר 

כפר המכבי 3003000.

ח' בתשרי התשע"ז )10 באוקטובר 2016(
)חמ 3-4(

                                                    איתמר שורקי
                                         ממלא מקום יושב ראש הוועדה
                                         המקומית לתכנון ולבנייה זבולון

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

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

אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  במ/3075 
 ,249 עמ'  התשנ"ה,   ,4249 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
גבעת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  שמואל 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 7124, התשע"ו, עמ' 306, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  שמואל  גבעת  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגבעת שמואל, המזוהה כגוש 6392, חלקה   
12 בשלמות.

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

ה' באלול התשע"ו )8 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

יוסי ברודני  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

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

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/42/329, 
הפרסומים 5223, התשס"ג, עמ' 4061, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5947, התשס"ט, עמ' 3585, 
השרון  הוד  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בהוד השרון, המזוהה כגוש 6448, ח"ח 172;   
הייעוד: דרך.

כ"ב באלול התשע"ו )25 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

יגאל שמעון  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה הוד השרון  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 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   ,1/180/03/6
הפרסומים 3758, התש"ן, עמ' 2453, ותכנית מס' 2/180/03/6, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4266, התשנ"ה, עמ' 966 )להלן - התכניות(, מצהירה בזה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יואב )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  להלן, שביחס אליה   2 המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
7267, התשע"ו, עמ' 6391, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
זו  הודעה  פרסום  מיום  יואב  המקומית  המועצה  של 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

מקרקעין המצויים במועצה אזורית יואב ביישוב ורדון -   
בעבור דרך: 

בשטח של 134 מ"ר, הידוע כגוש 1698, חלקה 153;

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 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, 
הר/17/19/1000, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 5570, התשס"ו, עמ' 4756, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5692, התשס"ז, עמ' 3563, 
השרון  הוד  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בהוד השרון, המזוהה כגוש 6456, ח"ח 165,   
166; הייעוד: דרך.

כ"ב באלול התשע"ו )25 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

יגאל שמעון  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה הוד השרון  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 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, 
הר/34/19/1000, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 6025, התש"ע, עמ' 703, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7279, התשע"ו, 
עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,7593  עמ' 

הוד השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בהוד השרון, המזוהה כגוש 6455, ח"ח 234;   
הייעוד: דרך.

כ"ב באלול התשע"ו )25 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

יגאל שמעון  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה הוד השרון  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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גוש: 17647 חלקי חלקות: 1, 2, 4, 5, 6, 16, 19, 20, 21, 23, 27.
גוש: 17648 חלקי חלקות: 22, 23, 24.

גוש: 17652 חלקי חלקות: 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14.

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים בת 720 יח"ד ומתחם תעשייה קלה ומלאכה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים , שצ"פ, דרכים, מבני ציבור ושטחים  א.  
פתוחים לייעודים של מגורים, דרכים, מבני ציבור ושצ"פ.

הגדרת זכויות בנייה וקביעת הוראות בנייה, לרבות מפלס  ב.  
כניסה למבנים.

הגדרת שימושים. ג.  
הסדרת מערכת דרכים. ד.  

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה, לרבות הנחיות סביבתיות  ה.  
ונופיות.

בתאריך:  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך: 9/5/2016  6/5/2016, על 

ובאתר האינטרנט של משרד הפנים בתאריך: 20/4/2016.

לתכנון  הארצית  הוועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, כנפי נשרים 22 ירושלים 
טלפון: 02-5954480, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גבעות אלונים, שפרעם טלפון: 04-9502021, ובאתר באינטרנט 
www.iplan.gov.il, וכל המעוניין  של מינהל התכנון בכתובת: 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל ובאתרי האינטרנט.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: קרית גת, שפיר, לכיש

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': 
תמל/ 1011

שם התכנית: קרית גת מערב
לקידום הבנייה  לחוק   21 לסעיף  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
תשע"ד-2014  השעה(,  )הוראת  לדיור  מועדפים  במתחמים 
גרסת:   1011 תמל/  מס':  לדיור  מועדפת  תכנית  אישור  בדבר 

הוראות - 61 תשריט - 48
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ד/ 6/ 02/ 224/ 14 שינוי 
תממ/ 4/ 14/ 72 שינוי 
תממ/ 4/ 14/ 48 שינוי 

229 /03 /6 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דרום מערב לצומת פלוגות

X: 176462 קואורדינטה
Y: 611952 קואורדינטה

מרחבי תכנון גובלים: קרית גת, שפיר, לכיש.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גושים בשלמות: 1572, 1572, 1572.

בשטח של 6,991 מ"ר, הידוע כגוש 1698, חלקה 154;  

בעבור שצ"פ:  

בשטח של 436 מ"ר, הידוע כגוש 1698, חלקה 152;  

בעבור שב"צ:  

בשטח של 1,862 מ"ר, הידוע כגוש 1698, חלקה 136;  

בשטח של 2,398 מ"ר, הידוע כגוש 1698, חלקה 134;  

בשטח של 2,022 מ"ר, הידוע כגוש 1698, חלקה 166 )לשעבר   
גוש 1698, חלקה 135 וגוש 1698, חלקה 164(.

מעוניין  וכל  הוועדה,  במשרדי  נמצאים  העתקי התכניות 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  תשלום,  בלא  בהם  לעיין  רשאי 

האמורים פתוחים לקהל.

א' בסיוון התשע"ו )7 ביוני 2016(
)חמ 3-4(

מטי צרפתי-הרכבי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה יואב  

הודעות לפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים 
לדיור )הוראת השעה(, תשע"ד-2014
וחוק התכנון ובנייה, התשכ"ה-1965

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': 
תמל/ 1020

שם התכנית: תמ"ל - ביר אל מכסור מתחם מגורים 
ואיזור תעסוקה מקומי

לקידום הבנייה  לחוק   21 לסעיף  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
תשע"ד-2014,  השעה(,  )הוראת  לדיור  מועדפים  במתחמים 
גרסת:   1020 תמל/  מס':  לדיור  מועדפת  תכנית  אישור  בדבר 

הוראות - 28 תשריט - 15
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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטח התכנית כולל את מתחמים מ' ג' נ' )עפ"י תכנית המתאר 
הישוב המזרחי. התכנית  לגבול  ג/14093( שבצמוד  הישוב  של 
בנויה מ 2 מתחמי תכנון - צפוני ודרומי. בחלקה הצפוני שני 
הדרומי  המתחם  במרכז  וואדיות.  ובנייהם  עיקריים  מדרונות 

קיים בית הקברות של הישוב בנקודה הגבוהה ביותר בישוב.
X: 221636 קואורדינטה
Y: 742069 קואורדינטה

מרחבי תכנון גובלים: יזרעאלים.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10361 חלקות במלואן: 10.
גוש: 12219 חלקי חלקות: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 43.

גוש: 17646 חלקות במלואן: 4, 11.
גוש: 17647 חלקות במלואן: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 

.29 ,28 ,18
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טל'  שפירא  מרכז  שפיר,  המקומית  הוועדה   ,08-6883381 
נהורה,  כפרי  מרכז  לכיש,  המקומית  הוועדה   ,08-8508904 
בכתובת:  התכנון  מינהל  של  באינטרנט  ובאתר   ,08-6871655
www.iplan.gov.il, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.

ערן ניצן  
יושב ראש הוועדה   

למתחמים מועדפים לדיור  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0103390

שם התכנית:תוספת 2 קומות מעל בניין קיים, שועפאט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0103390 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 10 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
במ/ 3456/ א ביטול 

62 ביטול 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, שכ' שעפט, רחוב: אום אלמואמנין, ירושלים

X: 221940 קואורדינטה
Y: 635090 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30559, לא מוסדר, חלקות במלואן: 81.

מטרת התכנית:
תוספת 2 קומות מעל הבנין הקיים לשם יצירת 4 יח"ד חדשות

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעודי הקרקע מאזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים ב'.  .1

קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:  .2
קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומת הקרקע ובקומה  א.  

א מפלסים 789.83/793.21, לשם הרחבת יחידות 
הדיור הקיימות בהן.

קביעת בינוי לתוספת 2 קומות מעל הבניין הקיים  ב.  
לשם תוספת 4 יחידות דיור חדשות.

קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור.  .3
הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל–1,085.60 מ"ר.  .4

יחידות  ל–8  דיור  יחידות  מ–4  הדיור  יחידות  מס'  הגדלת   .5
דיור.

גוש: 1499 חלקות במלואן: 224.
גוש: 1570 חלקי חלקות: 74.

גוש: 1571 חלקות במלואן: 34, 43, 46, 56, 75.
גוש: 1571 חלקי חלקות: 45, 48, 50, 52, 58, 59, 68, 74, 78, 79, 81.

גוש: 1574 חלקי חלקות: 73.
גוש: 2430 חלקי חלקות: 134, 144.

גוש: 2431 חלקות במלואן: 106.
גוש: 2431 חלקי חלקות: 110.

גוש: 2983 חלקי חלקות: 1, 2, 22, 23.
גוש: 2996 חלקי חלקות: 11, 12.

גוש: 2997 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4.
גוש: 3025 חלקות במלואן: 62.

גוש: 3025 חלקי חלקות: 1, 2, 13, 14, 31, 59.
גוש: 3028 חלקי חלקות: 1.

גוש: 3029 חלקי חלקות: 6, 19.
גוש: 3032 חלקות במלואן: 2, 8.

גוש: 3032 חלקי חלקות: 1, 3, 4, 5, 6, 7.
גוש: 3083 חלקי חלקות: 13, 15, 16.

גוש: 3087 חלקות במלואן: 12, 13, 15, 18, 21.
גוש: 3087 חלקי חלקות: 2, 4, 7, 10, 16, 19, 22.

גוש: 3088 חלקות במלואן: 17, 25, 33, 36.
גוש: 3088 חלקי חלקות: 27, 28, 32, 37.

גוש: 3091 חלקי חלקות: 7, 8.

מטרת התכנית:
קביעת הוראות והנחיות בנייה מפורטות לרובע מגורים בקרית 

גת מערב וקביעת שטח לתכנון בעתיד בדרום התכנית

עיקרי הוראות התכנית:
חלוקה למגרשי מגורים וקביעת סיווג יעוד המגורים.   .1

קביעת הוראות בנייה: זכויות בנייה, קווי בנין, מס' קומות,    .2
מס' יח"ד במגרש.

קביעת הסדרי תנועה וחניה.   .3
קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.   .4

קביעה לפיתוח השטח: תוואי כבישים, תשתיות, גינון.   .5
יעוד מגרשים למוסדות ציבור וקביעת הוראת בנייה בהם.   .6

הוראות לפיתוח נופי בתחום המתחם.   .7
קביעת מגרשים למתקנים הנדסיים.   .8

ל:  משק  ומבני  חקלאית  מקרקע  הקרקע  יעוד  את  לשנות    .9
ג', מגורים ד', מגורים מסחר ותעסוקה,  מגורים א', מגורים 
מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים, 
רכבת,  ומסחר,  תעסוקה  מגורים  תעסוקה,  מוצעת,  דרך 

משרדים ומסחר.
הוראות המתירות ניצול מוקדם של חרסית בהתאם לנספח    .10

"תכנית הסדרת השטח" - שלב א' - תכנית כרייה.
קביעת שטח לתכנון בעתיד בחלקה הדרומי של התכנית.   .11

החרסית  ניצול  את  המתירות  מיוחדות  הנחיות  קביעת    .12
באמצעות תכנית מפורטת לכרייה או כניצול מוקדם של 

חומר הגלם במסגרת תכנית מפורטת לפיתוח.

בתאריך:  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21/4/2016, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך: 27/4/2016 

ובאתר האינטרנט של משרד הפנים בתאריך: 20/4/2016.

לתכנון  הארצית  הוועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
 22 נשרים  כנפי  לדיור,  מועדפים  מתחמים  של  ולבנייה 
וכן במשרדי: הוועדה המקומית   ,02-5954480 ירושלים טלפון: 
טל'  העיר  לב  קניון   23 לכיש  שדרות  גת,  קרית  ובנייה  לתכנון 



ילקוט הפרסומים 7373, ז' בחשוון התשע"ז, 8.11.2016  528

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 מיוחד ודרך למגורים ב'.   .1

קביעת בינוי לקומת כניסה במפלס 0.00 -/+ וקומה שלישית    .2
במפלס +9.95.

תוספת 2 יח"ד לבניין בן 4 יח"ד. סה"כ קיים ומוצע 6 יח"ד.    .3
קביעת שטחי בנייה מירביים ל–1,599 מ"ר מתוכם 1203 מ"ר    .4

שטחים עיקרים ו–396 מ"ר שטחי שירות. 
וחניה  תת-קרקעית  חניה  בעזרת  חניה  למקומות  פתרון    .5

עילית בתוספת מכפילי חניה. 
קביעת קו בנין מרבי לתוספת הבנייה המוצעת.  .6

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.   .7
קביעת הוראות בגין עצים לשימור.   .8

קביעת הוראות בינוי ותנאים להוצאת היתר בנייה.   .9
קביעת הוראות לעניין זיקת הנאה למעבר ברכב.   .10

קביעת הוראות בדבר מבנים וגדרות להריסה.   .11
קביעת הוראות בדבר שטח לאטימה בהיקף של 150 מ"ר עד    .12

הוצאת היתר 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 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0268219

שם התכנית:התחדשות רחוב טהון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0268219 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 35 תשריט - 22
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

להוציא  ניתן  לא  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  התרי 
היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1740 שינוי 
4660 שינוי 
3512 שינוי 
1042 שינוי 

101-0051771 שינוי 
1778/ א שינוי 
1139/ א שינוי 

הגדלת מס' קומות מ–2 מעל קומת מרתף ל–4 קומות מעל   .6
קומת מרתף.

קביעת השימושים בשטח למגורים וחניה.  .7
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.  .8

בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .9
בשטח.

קביעת הוראות בגין מבנה/ גדר/ מדרגות להריסה.  .10
קביעת הוראות בגין עצים להעתקה/ לשימור.  .11

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  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0104133

שם התכנית:תוספת בנייה לבניין קיים בבית חנינא.
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0104133 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 42 תשריט - 21
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 ביטול 
במ/ 3457/ א ביטול 
מק/ 5022/ א כפיפות 

תמא/ 15 כפיפות 
5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, בית חנינא, ירושלים. 

החלקה נמצאת ממערב לתל-אל פול וממזרח לדרך רמאללה.
X: 221750 קואורדינטה
Y: 636600 קואורדינטה

גושים וחלקות:
לא מוסדר:

גוש: 30614 חלקות במלואן: 318.
גוש: 30614 חלקי חלקות: 14-.

מטרת התכנית:
ביטול דרך ותוספת בנייה לבניין קיים בבית חנינא, ירושלים.
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מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0293308

 שם התכנית: הקמת בניין בן שתי קומות 
בשכונת אבו תור

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0293308 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 11 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 ביטול 
5222/ א ביטול 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, אבו תור

X: 222400 קואורדינטה
Y: 630000 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 29981, לא מוסדר, חלקי חלקות: 30.

מטרת התכנית:
הקמת בניין בן שתי קומות בשכונת אבו תור

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעודי הקרקע מאזור מגורים 6 לאזור מגורים א'.   .1

קביעת קווי בניין חדשים.  .2
קביעת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל–537.14 מ"ר    3

קביעת מס' יחידות הדיור ל–4 יח"ד.  .4
קביעת מס' קומות ל–2.  .5

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .6
קביעת הוראות בגין גדר ומדרגות להריסה.  .7

קביעת הוראות להפקעה.   .8
קביעת הוראות לטפול בעצים בוגרים.  .9

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  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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.

62 שינוי 
7866 שינוי 
2457 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: רבינוביץ אהרון .

יישוב: ירושלים רחוב: טהון .
X: 216600 קואורדינטה
Y: 629900 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 30397 חלקי חלקות: 23, 29, 30, 31.
גוש: 30398 חלקות במלואן: 108.

גוש: 30398 חלקי חלקות: 17, 18, 19, 20, 44, 60, 95, 104, 106.
גוש: 30413 חלקות במלואן: 125.

גוש: 30413 חלקי חלקות: 42, 149.
גוש: 30414 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 51, 169, 172, 204, 205.

גוש: 30414 חלקי חלקות: 14.

מטרת התכנית:
יצירת קומפלקס עירוני למסחר ומגורים.

עיקרי הוראות התכנית:
מגורים  מעורב  ליעוד  מיוחד  מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי    .1
ומסחר, מאזור מגורים מיוחד לשביל, משצ"פ ליעוד מעורב 
מגורים ומסחר משטח למבני ציבור לשביל, מאזור מגורים 
לשביל  רגל  להולכי  ציבורי  ממעבר  חדשה,  לדרך  מיוחד 

ושצ"פ, ממעבר ציבורי להולכי רגל לדרך חדשה.
קביעת התכליות המותרות ביעודי הקרקע למגורים ומסחר   .2

קביעת שטחי בנייה בתחום התכנית    .3
קביעת בינוי בגובה 9 קומות, 11 קומות, 16 קומות   .4

קביעת מס. יח"ד ל–255   .5
קביעת קווי בנין חדשים.   .6

קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי.   .7
קביעת הוראות לפיתוח השטח.   .8

קביעת הוראות לזיקת הנאה.    .9
קביעת הוראות להריסת מבנים/גדרות/אלמנטים בנויים.   .10

קביעת הנחיות סביבתיות והנחיות למניעת מטרדים סביבתיים.   .11
קביעת שלביות פיתוח.   .12

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  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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.
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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: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0109876

שם התכנית:נוף הפארק - יובלים גנים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

101-0109876 גרסת: הוראות - 27 תשריט - 24
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

להוציא  ניתן  לא  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  התרי 
היתרים או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

5350 שינוי 
1630/ א שינוי 

2112 שינוי 
5 /09 /6 שינוי 

1630 ביטול 
1035 ביטול 

5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: הנורית 12 , 10 , 14 .

רחוב קוסטה ריקה ורחוב הנורית

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 30439 חלקות במלואן: 73, 95, 97, 100, 102, 104.
גוש: 30439 חלקי חלקות: 45, 99.

X: 216318 קואורדינטה
Y: 628839 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת בינייני מגורים, מרכז מסחרי ושירותי ציבור בהליך של 

פינוי בינוי.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משטח למתקנים הנדסיים, אזור מסחרי,  א. 
דרך מאושרת, אזור מגורים 6 מיוחד, שצ"פ, מעבר ציבורי 
להולכי רגל ודרך מוצעת למגורים מסחר ותעסוקה, מגורים 

ד', שצ"פ ומבנים ומוסדות ציבור.
קביעת בינוי להקמת שני בנייני מגורים בני 25-26 קומות  ב. 

מעל חניה תת קרקעית.
קוסטה  רחוב  בקומת  מסחרי  מרכז  להקמת  בינוי  קביעת  ג. 
ב–3  להשכרה  המיועדות  יח"ד   20 בניית  ומעליו  ריקה, 

קומות וחניונים.

קביעת בינוי לשני בנייני מגורים בני 12 קומות מעל המרכז  ד. 
המסחרי, בקומת רחוב הנורית.

קביעת דרך לביטול. ה. 
ציבור  ומוסדות  בנייני  מסחר  למגורים,  שימושים  קביעת  ו. 

ומתקנים הנדסיים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0334714

שם התכנית: בית כנסת וישיבה ברחוב נג'ארה, 
גבעת שאול

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0334714 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 12 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1960 ביטול 
62 ביטול 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: נג'ארה 9 , 10 .

שכונת גבעת שאול בין רחובות גבעת שאול לנג'ארה
X: 218284 קואורדינטה
Y: 633218 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30160, מוסדר, חלקות במלואן: 9, 10.

מטרת התכנית:
קביעת בינוי להריסת בניין קיים והקמת בניין חדש בן 5 קומות 

מעל לקומה תת קרקעית לשימוש בית כנסת וישיבה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים 2 למגורים ומבנים ומוסדות ציבור.    .1

קביעת הוראות להקמת בניין חדש בן 5 קומות מעל לקומה    .2
תת קרקעית לשימוש בית כנסת וישיבה.

קביעת קווי בניין לבנייה,כאמור.   .3
קביעת סך שטחי הבנייה בתכנית.   .4

קביעת בינוי ל סך 18 יחידות מעונות בהתאם לנספח הבינוי.   .5
קביעת שלבי ביצוע.   .6

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.   .7
קביעת הוראות בגין הריסת בנין קיים.   .8

קביעת הוראות בגין דרך מאושרת.   .9
קביעת הוראות בגין רישום השטח המיועד לדרך על שם    .10

הרשות המקומית.
קביעת שימושים עבור מגורים ומבנים ומוסדות ציבור.   .11

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  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811
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עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד: מאזור מגורים +3 דרך מאושרת לאזור מגורים   .1

ג'+ דרך מאושרת.
קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:  .2

קביעת בינוי לתוספת קומה לשם העברת יח"ד    -
מאושרות מקומות קיימות לקומה המוצעת 

והרחבתם, בהתאם לנספח הבינוי.
הרחבת יח"ד בקומת חניה )מפלס -3.00( ע"ח שטחי    -

מחסנים, בהתאם לנספח הבינוי.
קביעת קווי בניין לבנייה , כאמור.  .3

הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל–1511 מ"ר )מהם:  .4 
- 854.0 מ"ר שטחים עיקריים, ו–657.0 מ"ר שטחי שירות(

הגדלת מס' קומות מ–3 קומות ממפלס ה–0.00 ל–4 קומות.  .5
קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית, כאמור.  .6

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  .7

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4648 עמוד  התשעו,   ,7235 הפרסומים  ובילקוט   25/03/2016

בתאריך 29/03/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
וכל   ,02-6296811 טלפון:  ירושלים   1 ספרא  ככר  ירושלים, 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

דלית זילבר  
             יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

מחוז תל אביב

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: בת ים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
502-0190595

שם התכנית: בי/528 - מתחם בינימיני
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:   ,502-0190595 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ים 

הוראות - 52 תשריט - 25
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

בי/ 400 שינוי 
בי/ 400/ 1 שינוי 
בי/ 400/ 2 שינוי 
בי/ 400/ 3 שינוי 
בי/ 400/ 5 שינוי 

תממ/ 5 כפיפות 
תממ/ 5/ 1 כפיפות 

קביעת תוספת זכויות בנייה. ז. 
 428 סה"כ  קיימות,  יח"ד  ל–100  בנוסף  יח"ד,   328 תוספת  ח. 

יחד, מהם 20 יח"ד מיועדות להשכרה.
קביעת גובה בינוי, קווי בניין ומס' קומות ט. 

קביעת שטחים והוראות לזיקות הנאה לציבור י. 
קביעת הוראות בינוי ופיתוח יא. 

קביעת הנחיות סביבתיות יב. 
התכנית  בתחום  וחניה  תנועה  בדבר  הוראות  קביעת  יג. 

ובתחום המגרשים
קביעת הוראות בדבר מים ניקוז וביוב יד. 

קביעת הוראות בדבר חשמל טו. 
קביעת תנאים למתן היתר בנייה טז. 

קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים יז. 
קביעת הוראות להריסת מבנים יח. 

קביעת הוראות להכנת תכנית לאיחוד וחלוקה יט. 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3645 עמוד  התשעו,   ,7209 הפרסומים  ובילקוט   19/02/2016

בתאריך 21/02/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
וכל   ,02-6296811 טלפון:  ירושלים   1 ספרא  ככר  ירושלים, 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
101-0286617

שם התכנית:הרחבות יח"ד ברח' ישא ברכה 24, 
בשכונת הבוכרים.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 101-0286617 

גרסת: הוראות - 11 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3276 ביטול 
62 ביטול 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רח' ישא ברכה פינת רח' דוד החזן, מקביל לרחובות הבוכרים 

ולרח' נחמיה.

גושים וחלקות:
גוש: 30084, מוסדר, חלקות במלואן: 75.

X: 220674 קואורדינטה
Y: 633282 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת קומה לשם הרחבות יח"ד.
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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 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: גבעתיים

הודעה בדבר הכנת תכנית מס': 503-0443549
שם התכנית: תכנית מתאר להתחדשות עירונית - 

גבעת רמב"ם
התכנון  לחוק   78+77 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר הכנת תכנית והגבלת הוצאת 

היתרי בנייה מס' 503-0443549

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6150 חלקות במלואן: 721, 722, 811, 812.
גוש: 6154 חלקות במלואן: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20
 ,68 ,67 ,62 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,51 ,50 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,38
 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69
 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,95 ,94 ,93
 ,138 ,136 ,133 ,129 ,128 ,126 ,120 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113
 ,160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,147 ,146 ,143 ,142 ,141 ,140
 ,176 ,175 ,174 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161
 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,180 ,178 ,177
 ,210 ,209 ,208 ,207 ,206 ,205 ,203 ,202 ,201 ,200 ,199 ,197 ,194
 ,224 ,223 ,222 ,221 ,220 ,219 ,218 ,216 ,215 ,214 ,213 ,212 ,211
 ,237 ,236 ,235 ,234 ,233 ,232 ,231 ,230 ,229 ,228 ,227 ,226 ,225
 ,260 ,259 ,256 ,250 ,249 ,248 ,246 ,244 ,243 ,241 ,240 ,239 ,238
 ,283 ,282 ,281 ,280 ,279 ,278 ,274 ,273 ,272 ,271 ,270 ,262 ,261
 ,298 ,297 ,296 ,295 ,293 ,291 ,290 ,289 ,288 ,287 ,286 ,285 ,284
 ,313 ,312 ,311 ,310 ,309 ,308 ,305 ,304 ,303 ,302 ,301 ,300 ,299
 ,333 ,332 ,331 ,330 ,329 ,328 ,327 ,323 ,321 ,320 ,319 ,317 ,316
 ,347 ,346 ,345 ,344 ,343 ,342 ,341 ,340 ,339 ,338 ,337 ,336 ,334
 ,363 ,362 ,361 ,360 ,359 ,358 ,357 ,356 ,355 ,351 ,350 ,349 ,348
 ,376 ,375 ,374 ,373 ,372 ,371 ,370 ,369 ,368 ,367 ,366 ,365 ,364
 ,392 ,391 ,389 ,388 ,387 ,386 ,385 ,384 ,383 ,380 ,379 ,378 ,377
 ,407 ,406 ,405 ,404 ,403 ,402 ,401 ,400 ,399 ,398 ,397 ,395 ,394
 ,458 ,457 ,455 ,454 ,421 ,420 ,418 ,415 ,414 ,413 ,412 ,411 ,408
 ,490 ,489 ,488 ,485 ,484 ,483 ,480 ,479 ,478 ,462 ,461 ,460 ,459
 ,511 ,510 ,509 ,508 ,505 ,504 ,503 ,502 ,499 ,498 ,497 ,492 ,491

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 23/ א/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בת ים רחוב: החרושת 13 .

בין הרחובות העבודה ממערב, יוספטל מצפון, החרושת מדרום 
וניסנבאום ממזרח.

X: 176750 קואורדינטה
Y: 658000 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 7129 חלקות במלואן: 17, 57, 58, 59, 115.

מגרשים:
6 בהתאם לתכנית בי/400

מטרת התכנית:
התחדשות עירונית למתחם וזאת ע"י:

מתן אפשרות לבניית 2 מגדלי מגורים בני 39 קומות ומגדל    .1
טכנית  וקומה  קרקע  קומת  כולל  קומות   47 בן  משרדים 

גבוהה.
שינוי ייעוד מאזור עסקים ובידור, אזור עסקים מיוחד ושפ"פ    .2

לאזור מגורים, מסחר ותעסוקה, לדרך מוצעת ולשביל.
קביעת זכויות בנייה, הוראות בינוי וזיקת הנאה.   .3

רח'  לבין  ההחרושת  רח'  בין  רגל  להולכי  חיבור  יצירת    .4
יוספטל ע"י המשך צפונה של רח' העבודה.

לתחנה  לקרבה  בהתייחס  חנייה  ושטחי  מקומות  קביעת    .5
מתוכננת של הרכבת הקלה.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת אזור למגורים, מסחר ותעסוקה.  .1

הריסת בניין קיים.  .2
קביעת זכויות בנייה ומס' יח"ד:  .3

43,000 מ"ר לתעסוקה הכוללים 1,790 מ"ר למרפסות  א.  
בלבד. שימוש בשטח המרפסות שלא למטרה זו יהווה 

סטייה ניכרת.
עד 15,000 מ"ר למסחר.  ב.  

23,700 מ"ר למגורים + 3,420 מ"ר למרפסות בלבד.  ג.  
שימוש בשטח המרפסות שלא למטרה זו יהווה 

סטייה ניכרת.
מס' יח"ד יהיה 285. %20 מהן יהיו קטנות, בשטח של  ד. 

80 מ"ר )עיקרי וממ"ד(. 40 יח"ד מתוך הדירות יהיו 
להשכרה בבעלות אחודה. תירשם הערה בלשכת 

המקרקעין לגבי דירות אלה.
2,160 מ"ר שטחי רצפות לצרכי ציבור לשימושים של  ה. 

חינוך, קהילה, תרבות ומשרדי עירייה.
גובה אבסולוטי מרבי לבניין מעל פני הים, כולל  ו.  

מתקנים טכניים:
למשרדים לא יעלה על 231.00 מ' מעל פני הים   

)194.00 מ' גובה אבסולוטי(
למגורים לא יעלה על 177.00 מ' מעל פני הים )140.00   

מ' גובה אבסולוטי(
קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה.  .4

קביעת זיקות הנאה להולכי רגל.  .5
איחוד וחלוקה בהסכמה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון   .6

והבנייה, התשכ"ה.
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המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
הר/ 253/ א שינוי 

הר/ 2000/ א שינוי 
הר/ 672 שינוי 

הר/ 1635 ביטול 
הר/ מק/ 2000/ מע ביטול 

תמא/ 38/ 3 כפיפות 
תממ/ 5 כפיפות 

תמא/ 36 כפיפות 
הר/ מק/ 2000/ נכ כפיפות 

הר/ 2000/ מ כפיפות 
הר/ 1108/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: הרצליה רחוב: הנדיב 14 .

גושים וחלקות:
גוש: 6530, מוסדר, חלקי חלקות: 52.

X: 185085 קואורדינטה
Y: 675135 קואורדינטה

מטרת התכנית:
דירות  ותוספת  לשימור,  מבנה  ושימור  לחיזוק  תמריץ  מתן 

למגורים.

עיקרי הוראות התכנית:
מבנה לשימור: א.  

התכנית הינה תכנית מכוח סעיף 23 לתמ"א 38.   .1
שימור הבניין הקיים עפ"י הנחיות ועדת השימור    .2

העירונית.
תוספת בנייה של 100 מ"ר לבניין הקיים לצורך    .3

השלמת קומת הגג במבנה לשימור, ובסך הכל 953 
מ"ר למבנה הקיים.

הוספת בינוי בעורף המגרש כמפורט להלן: ב.  
הוספת בניין מגורים חדש בן 6.5 קומות בעורף    .1

המגרש.
תוספת 13 יח"ד עבור הבניין החדש ובסך הכל 23    .2

יח"ד למגרש.
הוספת שטח עיקרי של 920 מ"ר עבור הבניין החדש,    .3

ובסך הכל 1873 מ"ר עיקרי למגרש.
תמ"א 38 לא תחול על המבנה החדש.   .4

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2016 עמוד  התשעו,   ,7168 הפרסומים  ובילקוט   25/12/2015

בתאריך 20/12/2015.

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 
הרצליה, סוקולוב 22 הרצליה 4610001 טלפון: 09-9591545, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

דלית זילבר  
             יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

 ,687 ,678 ,677 ,676 ,675 ,674 ,673 ,672 ,671 ,659 ,658 ,657 ,656
 ,710 ,709 ,706 ,705 ,704 ,703 ,702 ,697 ,696 ,695 ,691 ,690 ,688
 ,737 ,736 ,733 ,732 ,731 ,730 ,729 ,723 ,722 ,718 ,716 ,715 ,714
 ,760 ,753 ,752 ,751 ,750 ,749 ,748 ,747 ,746 ,743 ,742 ,741 ,740
 ,774 ,773 ,772 ,771 ,770 ,769 ,768 ,766 ,765 ,764 ,763 ,762 ,761
 ,787 ,786 ,785 ,784 ,783 ,782 ,781 ,780 ,779 ,778 ,777 ,776 ,775
 ,801 ,800 ,799 ,798 ,797 ,795 ,794 ,793 ,792 ,791 ,790 ,789 ,788
 ,826 ,824 ,819 ,818 ,817 ,816 ,815 ,814 ,812 ,806 ,805 ,804 ,803
 ,844 ,843 ,842 ,841 ,840 ,837 ,834 ,832 ,831 ,830 ,829 ,828 ,827
 ,868 ,867 ,866 ,865 ,864 ,863 ,862 ,861 ,860 ,857 ,856 ,852 ,845
 ,881 ,880 ,879  ,878 ,877 ,876 ,875 ,874 ,873 ,872 ,871 ,870 ,869
 ,896 ,895 ,894 ,893 ,892 ,891 ,890 ,889 ,888 ,887 ,886 ,884 ,882
 ,911 ,910 ,909 ,908 ,907 ,906 ,905 ,904 ,903 ,902 ,901 ,900 ,897
 ,929 ,928 ,927 ,925 ,924 ,923 ,920 ,917 ,916 ,915 ,914 ,913 ,912
 ,948 ,947 ,940 ,939 ,938 ,937 ,936 ,935 ,934 ,933 ,932 ,931 ,930
 ,966 ,965 ,964 ,961 ,960 ,959 ,958 ,957 ,956 ,952 ,951 ,950 ,949

.970 ,969 ,968 ,967
גוש: 6164 חלקות במלואן: 285, 286, 287, 325, 326.

גוש: 6164 חלקי חלקות: 329.

השינויים המוצעים:
ע"פ  לשכונה  מפורטות  הוראות  עם  מתאר  תכנית  הכנת  א.  

סעיף 77 לחוק ומטרותיה :
שמירה על המאפיינים הייחודיים של השכונה    )1

כמתחם עירוני השומר על "רוח המקום" ותדמיתו 
ומורשתו הבנויה והבין בניינית ההיסטורית.

קביעת הוראות בינוי ופיתוח לשיפור חזות השכונה,    )2
המבנים בה, והמרחב הבין בנייני.

שימור וחיזוק המערכת הירוקה.   )3
יצירת תמהיל יח"ד מגוון תוך פיתוח ערכים    )4

קהילתיים.
הסדרת פתרונות תנועה וחניה תוך עידוד הליכות    )5

ותנועת אופניים.
ע"פ  מגורים  למבני  בנייה  היתרי  להוצאת  תנאים  לקבוע  ב.  

סעיף 78 לחוק :
תותר הוצאת היתרי בנייה לחיזוק מבנים קיימים,    )1

הנגשה ובטיחות בלבד.
לא תותר תוספת שטחי בנייה מכוח תמא/ 38 לרבות    )2

תוספת ממ"ד.
תוקף התנאים: ג. 

6 חודשים מיום הפרסום.  

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: הרצליה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
504-0161430

שם התכנית: רחוב הנדיב 14 הרצליה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 504-0161430 

גרסת: הוראות - 22 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת עילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
212-0292961

 שם התכנית:נצרת עילית - הר יונה ב' - 
רח' הצלף והגומא - ג/22333

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה – 1965 )להלן: "החוק"(, כי במשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נצרת עילית מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': -212

0292961 גרסת: הוראות - 54 תשריט - 29
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
ג/ במ/ 289 שינוי 

1 /02 /44 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נצרת עילית, הר יונה ב', רחוב הצלף והגומא 

X: 231233 קואורדינטה
Y: 736998 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 17754 חלקי חלקות: 16, 17.

גוש: 17789 חלקי חלקות: 46.
גוש: 17823 חלקות במלואן: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 
 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19
 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39

.67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57
גוש: 17823 חלקי חלקות: 5, 38, 86.

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה.

עיקרי הוראות התכנית:
א. קביעת הוראות בנייה לשכונת המגורים.

ב. הגדרת זכויות בנייה, קווי בניין והוראות בינוי.
ג. קביעת שטח עבור מבני ציבור 

ד. הסדרת דרכים ושבילים בתחום התוכנית

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 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טלפון: 
עילית  נצרת   16 גלבוע  עילית,  נצרת  ולבנייה  לתכנון  מקומית 

17000 טלפון: 04-6478828

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': ג/ 21276
שם התכנית:הרחבת מבני משק מרכז מזון - גבעת יואב

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

מופקדת תכנית מפורטת מס': ג/ 21276 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 6987 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

ג/ 13973 כפיפות 
תממ/ 2/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: גבעת יואב .

X: 264500 קואורדינטה
Y: 745400 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 200001 חלקי חלקות: 2.

מטרת התכנית:
תוספת שטח לשטח שיעודו ענפים משקיים משותפים בתכנית 
ע"פי  משק  מבני  לשימוש  כולו  השטח  את  וליעד  המאושרת 

הגדרת המבא"ת.

עיקרי הוראות התכנית:
הקלה בקו בנין מציר דרך אזורית 789 מ–80 מ' ל–58 מ' עבור    .1

ייעוד מבני משק. 
שינוי ייעוד משטח ענפיים משקים משותפים לשטח מבני    .2

משק.
קביעת שטח ליעוד מבני משק.   .3

קביעת זכויות והוראות בנייה לצורך מתן היתרי בנייה.   .4

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 גולן, קצרין 12900 טלפון: 04-6969712

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.
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעת אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0373209

שם התכנית:הסדרת חריגות בנייה, שינוי בהוראות 
וזכויות בנייה. מס' ג/22498

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

0373209 גרסת: הוראות - 10 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7676 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר מנדא רחוב: טריק עראבה .

כפר-מנדא, שכונת אלנבעה )שכונה צפונית(.

גושים וחלקות:
גוש: 17573, מוסדר, חלקי חלקות: 73.

X: 224800 קואורדינטה
Y: 746550 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הסדרת חריגות בנייה, שינוי בהוראות וזכויות בנייה - כפר מנדא

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה מ–144% ל–184%  .1
הגדלת תכסית קרקע מ–36% ל–54%  .2

בתשריט  כמסומן  הקיים  המבנה  לפי  בניין  קווי  הסדרת   .3
מצב מוצע.

הגדלת מס' יח"ד למגרש מ-4 יח"ד ל-5 יח"ד.  .4
הגדלת צפיפות מ-8 יח"ד לדונם ל-10 יח"ד לדונם.  .5

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7246 עמוד  התשעו,   ,7272 הפרסומים  ובילקוט   03/06/2016

בתאריך 25/05/2016.

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 
גבעות אלונים, שפרעם טלפון: 04-9502017, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל התחתון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 20132
שם התכנית:הגדרת שימושים וזכויות בנייה עבור 

פעילויות פל"ח ומבנים בשטחים החקלאים של הנחלות
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 20132 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: צפת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/ 21313
 שם התכנית:הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית 

בת תוקף לצרכי ציבור, צפת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21313 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 2225 שינוי 
צפ/ מק/ 32 שינוי 

ג/ 552 שינוי 
ג/ 6417 שינוי 

תרש"צ/ 23/ 08/ 1 התליה 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

ג/ 12617 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: צפת רחוב: צה"ל .

גושים וחלקות:
גוש: 13083 חלקי חלקות: 1.

גוש: 13084 חלקי חלקות: 2, 5, 18, 24.
גוש: 13218 חלקי חלקות: 48.

לא מוסדר.
גושים בחלקיות: 13061.
X: 246100 קואורדינטה
Y: 763500 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הגדלת שטחים ליעוד "מבנים ומוסדות ציבור" ו–"שטח ציבורי 
פתוח" על מנת להתאים את היעודים לקיים בפועל ולמתוכנן.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת היעודים שצ"פ ומבנים ומוסדות ציבור.

הגדלת מס' הקומות שמעל מפלס הכניסה מ- 3 ל- 5.
הגדלת זכויות הבנייה לשטחי שירות.

הגדלת התכסית.
קביעת גובה המבנה.

שינוי קווי הבנין בהתאם לקיים בפועל.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3670 עמוד  התשעו,   ,7209 הפרסומים  ובילקוט   19/02/2016

בתאריך 21/02/2016.

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 
צפת, ירושלים 7 צפת טלפון: 04-6927467, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
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)שהיו  א'  במגורים  עיקרי  לשטח  בנייה  זכויות  הגדלת    .4
לבעלי מקצוע בעבר( מ–40% ל–50% והקטנת שטח שרות 

מ–13% ל–10%.
קביעת הוראות.   .5

ואופי  פתוחים  שטחים  על  שמירה  תוך  ופיתוח  בינוי    .6
החקלאי - כפרי של המושב.

להתפתחויות  בהתייחס  במושב  החברתי  האיזון  שמירת    .7
סוציו כלכליות צפויות.

הוספת מגרש מגורים )יח"ד אחת(.   .8
הסדרת זכויות בנייה למבנים חקלאיים בחלקות א' בנחלות.   .9

קביעת כללים למניעת פגיעה באיכות הסביבה כתוצאה    .10
מהשימושים השונים במבנים החקלאיים ומניעת מטרדים 
המבנים  הקמת  עקב  להיווצר  העשויים  סביבתיים 
לשימושי  בקרבה  השוטפת  פעילותם  ועקב  החקלאיים 

קרקע אחרים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3013 עמוד  התשעו,   ,7195 הפרסומים  ובילקוט   29/01/2016

בתאריך 28/01/2016.

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 
הגליל התחתון, טלפון: 04-6628210, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: חבל אשר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
201-0380055

שם התכנית:ג/22714 שינוי בזכויות והוראות בנייה 
במגרש 140 אחיהוד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מערבי  גליל  ד.נ  אשר,   חבל 

201-0380055 גרסת: הוראות - 8 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7844 שינוי 
ג/ 14097 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אחיהוד, מגרש 140 באחיהוד

X: 216972 קואורדינטה
Y: 757043 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 21131, מוסדר, חלקות במלואן: 12.

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ במ/ 75 שינוי 
גת/ מק/ 4477/ 3 שינוי 

ג/ 4477 שינוי 
ג/ 11628 שינוי 

גת/ מק/ 4477/ 2 שינוי 
ג/ 12197 שינוי 
ג/ 10988 שינוי 
ג/ 6540 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
ג/ 7802 כפיפות 

ג/ 13618 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

ג/ 8034 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
ג/ 9331 כפיפות 

ג/ 12894 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר זיתים.

גושים וחלקות:
גוש: 17317 חלקות במלואן: 9, 42, 60, 61, 67, 72 - 74, 77, 78, 82.

גוש: 17317 חלקי חלקות: 11, 54 - 59, 62 - 66, 68 - 71, 75, 76, 
.88 - 85 ,81 - 79

גוש: 17318 חלקי חלקות: 72.
גוש: 17326 חלקות במלואן: 42.

גוש: 17326 חלקי חלקות: 38 - 41, 43, 90.
גוש: 17327 חלקות במלואן: 26 - 71, 73 - 76, 78 - 79, 84 - 88.
גוש: 17327 חלקי חלקות: 5 - 7, 9, 12 - 19, 23 - 25, 72, 81, 83.

גוש: 17328 חלקות במלואן: 51, 52, 61, 63 - 75, 84 - 94, 96 - 102, 
.117 ,115 ,113 ,108

גוש: 17328 חלקי חלקות: 43 - 44, 53, 57 - 60, 76, 105, 110.
גוש: 17329 חלקי חלקות: 43 - 44, 130.

גוש: 17330 חלקות במלואן: 20 - 21, 83.
גוש: 17330 חלקי חלקות: 18 - 19, 22 - 23.

גוש: 17332 חלקי חלקות: 2 - 15, 66, 77.
גוש: 17333 חלקות במלואן: 23, 25, 28, 33, 34, 36 - 44, 47, 50 - 55, 

.143 - 141 ,131 - 125 ,101 ,90 - 89 ,79 - 57
גוש: 17333 חלקי חלקות: 45, 46, 48, 49, 56, 110 - 116, 122 - 124, 140.

X: 244000 קואורדינטה
Y: 746500 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הוספת שימושי פל"ח בתחום ראש הנחלה )2.5 דונם( והגדרת 

זכויות בנייה למבנים חקלאיים.

עיקרי הוראות התכנית:
למטרות  שלא  נוספים  שימושים  של  והתרה  הסדרה    .1
חקלאיות בתחום אזור המגורים לצרכי תעסוקה ושימושים 

חקלאיים.
קביעת זכויות בנייה ותכליות לייעודי הקרקע השונים תוך    .2

ניצול מושכל של תשתיות קיימות במושב.
תוספת 100 מ"ר שטחי שירות עבור אזור המגורים בישוב    .3

כפרי )נחלות(.
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ג/ 12854 שינוי  
ג/ 12869 שינוי  
ג/ 14446 שינוי  
ג/ 14802 שינוי  

תמא/ 2/ 9 אישור ע"פ תמ"מ 
תמא/ 3 אישור ע"פ תמ"א 

תמא/ 22 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 35 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: יערה .

X: 218250 קואורדינטה
Y: 775000 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 18226 חלקי חלקות: 19, 24, 43.

גוש: 18260 חלקי חלקות: 51, 53, 76, 86.
גוש: 18261 חלקי חלקות: 36, 52 - 55, 57 - 59, 93, 98, 101.

גוש: 18330 חלקות במלואן: 7, 10 - 11, 13 - 15, 23.
גוש: 18330 חלקי חלקות: 3 - 5, 12, 16, 20, 29, 31, 33, 36 - 37, 39.

גוש: 18522 חלקי חלקות: 8.

גוש: 18523 חלקי חלקות: 1.
גוש: 21121 חלקי חלקות: 5, 8.

גוש: 21122 חלקי חלקות: 2 - 9, 13 - 18, 33.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי הטלה במטרה ליישם 

את עקרונות הרפורמה בענף ההטלה שתאפשר:
בניית חוות לולים חדישות ליאכלוס מטילות, תוך קביעת  א.  
הוראות בהתייחס לשימושי קרקע רגישים, שמירת המרחב 

הפתוח, לשיפור התנאים הסביבתיים ביישוב
פירוק מבוקר של לולים ישנים על מטרדיהם ב.  

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית או לביטולה/פקיעת  ג.  
תוקפה

קביעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התכנית ומתן אפשרות  ד.  
לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעוד קרקע כדלקמן:

לולי הטלה, על  לשטחים למבני משק, בהם תותר הקמת    .1
מתקניהם

לקרקע חקלאית   .2
חלוקת תחום התכנית לתאי שטח

והשימושים  והתכליות  בנייה,  והוראות  זכויות  קביעת 
המותרים בכל תא שטח

קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי הטלה בכל 
תא שטח , תשתיות הנדסיות ודרכים

קביעת הוראות נופיות וסביבתיות בתחום התכנית 
קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח, כולל תשתיות הנדסיות, 

דרכים ביוב, ניקוז וכיוצ"ב.
קביעת הוראות להריסה ולפינוי לולים ישנים קיימים
קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית 

קביעת שלבים והתניות לביצוע התכנית.

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 

מגרשים:
140 בהתאם לתכנית ג/ 7844

מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ושינוי הוראות בנייה, במגרש 140, אחיהוד.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטחי הבנייה המרביים במגורים א' ל–71% מתוכם    -

57% עיקריים.
קביעת הנחיות למדידת הגובה.   -

התאמת קוי בנין לקיים ולמתוכנן בשטח.   -
הגדלת תכסית הקרקע מ–40% ל–50%.   -

הגדלת השטח המותר למחסן מ–5 מ"ר ל–7 מ"ר.   -

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 חבל אשר -ד.נ גליל מערבי, טלפון: 04-9879621

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: מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
ג/ 21230

 שם התכנית:מושב יערה - קביעת ייעוד קרקע 
למבני משק להסדרת לולי הטלה

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

ג/ 21230 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 2680 שינוי  
ג/ 18875 שינוי  
ג/ 18866 שינוי  
ג/ 17579 שינוי  
ג/ 10020 שינוי  

ג/ 126 שינוי  
ג/ 6314 שינוי  
ג/ 8732 שינוי  
ג/ 6540 שינוי  
ג/ 4908 שינוי  

ג/ 11788 שינוי  
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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 
טלפון:   24952 מעלות-תרשיחא   1 האורנים  תרשיחא,  מעלות 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-9973630
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

מחוז דרום

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
604-0392704

שם התכנית: גולני 40 , אשקלון
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:   604-0392704 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אשקלון 

הוראות - 10 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

76 /147 /03 /4 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אשקלון רחוב: גולני 40.

מגרש מגורים דו משפחתי מוקף מגרשי מגורים בגבולותיו.
X: 158564 קואורדינטה
Y: 621290 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 2870 חלקות במלואן: 77, 100.
גוש: 2870 חלקי חלקות: 154.

מטרת התכנית:
הסדרת מצב קיים במגרש למגורים דו משפחתי.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת השטח המותר לבנייה ע"י תוספת זכויות בסך 19%    .1

משטח המגרש.
קביעת קו אחורי 2.80 מ' במקום 4 מ'.  .2

הגדלת תכסית המבנה מ–33% ל–37%.  .3
קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בנייה.   .4

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, 

בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים,  הפרסומים 
 ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טל': 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
טל':  מעונה,  הגליל,  מעלה  הגליל-ד.נ  מעלה  ולבנייה  לתכנון 

04-9979659

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: מעלות תרשיחא

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
223-0383448

שם התכנית:ג/22612 הגדלת שטחים למבנים 
ומוסדות ציבור מעלות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 223-0383448 

גרסת: הוראות - 5 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 5760 שינוי 
ג/ במ/ 92 שינוי 
ג/ 14693 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מעלות-תרשיחא רחוב: תדהר, שכונת רבין

גושים וחלקות:
גוש: 19441, מוסדר, חלקי חלקות: 9, 11.

X: 227163 קואורדינטה
Y: 769346 קואורדינטה

מגרשים:
צ7 בהתאם לתכנית ג/ במ/ 92

מטרת התכנית:
ייעוד  שינוי  ציבור באמצעות  ומוסדות  למבנים  הרחבת שטח 

משטח ציבורי פתוח למבנים ומוסדות ציבור.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי  באמצעות  ציבור  ומוסדות  למבנים  שטח  הרחבת    -
ייעוד משצ"פ ושביל להולכי רגל למבנים ומוסדות ציבור.
קביעת זכויות והוראות הבנייה במבנים ומוסדות ציבור:  -

קביעת התכליות והשימושים.  -
 90% מתוכם  ל–105%  המירביים  הבנייה  שטחי  קביעת   -

שטחים עיקריים.
קביעת גובה המבנה.  -

קביעת תכסית הקרקע.  -
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.  -

קביעת הוראות למתן היתר בנייה.  -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8121 עמוד  התשעו,   ,7291 הפרסומים  ובילקוט   24/06/2016

בתאריך 26/06/2016.
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עיקרי הוראות התכנית:
בייעוד  האחד  תאי שטח,  לשני  עזר  למשק  מגרש  חלוקת   .1

משק עזר והשני מגורים א'.
קביעת הוראות וזכויות בנייה בכל תא שטח.  .2

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  .3

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 

טוביה, באר טוביה טלפון: 08-8503404

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: נתיבות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
10 /112 /03 /22

שם התכנית: מתחם נתיב המעלה
והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 22/ 03/ 112/ 10

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

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

78 /102 /03 /22 שינוי 
1 /112 /03 /22 שינוי 

112 /03 /22 שינוי 
7 /112 /03 /22 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נתיבות רחוב: ז'בוטינסקי .

רח' ז'בוטינסקי, בצפון העיר נתיבות
X 161,000 קואורדינטה
Y 592,900 קואורדינטה

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39571 חלקי חלקות: 215 - 217.
גוש: 39579 חלקות במלואן: 26 - 27, 36 - 37, 51.

גוש: 39579 חלקי חלקות: 50.

X: 161000 קואורדינטה
Y: 592900 קואורדינטה

הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

אשקלון, הגבורה 7 אשקלון טלפון: 08-6792355

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 טוביה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
616-0206854

שם התכנית: משפ' אמנו מושב עזריקם מגרש 108
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 
גרסת:   616-0206854 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  טוביה 

הוראות - 18 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

8 /115 /03 /8 שינוי 
9 /115 /03 /8 שינוי 

13 /115 /03 /8 שינוי 
115 /03 /8 שינוי 

תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עזריקם רחוב: עזריקם 108.

מועצה אזורית באר טוביה- מושב עזריקם.
X: 171300 קואורדינטה
Y: 628962 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גושים בשלמות: 2597.
גוש: 2591 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

.18 ,17 ,16 ,15
גוש: 2591 חלקי חלקות: 27.

גוש: 2592 חלקות במלואן: 10.
גוש: 2592 חלקי חלקות: 6, 9, 11.
גוש: 2594 חלקות במלואן: 6, 9.

גוש: 2594 חלקי חלקות: 4.
גוש: 2596 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

.17 ,16 ,15 ,14
גוש: 2596 חלקי חלקות: 24, 28.

גוש: 2598 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
.29 ,28 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15

גוש: 2599 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15.

מטרת התכנית:
פיצול חלקת משק עזר ויצירת תא שטח למגורים א'.
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תת"ל 18 ואין כל כוונה לשנות פרט כלשהו בתכניות הנ"ל.
שינוי בתוכנית 3/140/03/9 ע"י: חיוב בנייה להשכרה לתקופה 
שלא תפחת מעשר שנים, במגרשים )תאי שטח( 231, 222, 221, 

213 בייעוד מגורים ג'.
וביטול סעיפים 6.4.3-6.4.5

עיקרי הוראות התכנית:
שלא  לתקופה  להשכרה  בנייה  חיוב  בדבר  הוראות  קביעת 
 ,221  ,222  ,231 מס'  שטח(  )תאי  במגרשים  שנים  מעשר  תפחת 

213 בייעוד מגורים ג'.

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 

גת, קרית גת טלפון: 08-6885698

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: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
 618-0168146

שם התכנית: מגרש 39 - שכונה 7 - רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0168146 

גרסת: הוראות - 17 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

17/ מק/ 2155 שינוי 
263 /03 /7 שינוי 

15 /223 /02 /17 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט, שכונה 7, מגרש 39, רהט.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100624 חלקות במלואן: 2.
גוש: 100624 חלקי חלקות: 44.

X: 177760 קואורדינטה
Y: 589348 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי קוי בנין,הגדלת אחוזי בנייה למטרות עיקריות ,למטרות 

שירות וקביעת מס' יח"ד לבניין מגורים א' 
מגרש 39,שכונה 7 ברהט

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים בת 177 יח''ד, בית אבות בן 200 חדרים, 
נתיב  מתחם   - כנסת  ובית  כתתי  דו  ילדים  גן  מסחרי,  מרכזון 

המעלה. 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור, משצ"פ ומסחר למגורים    -
שטח  ציבור,  ומוסדות  מבנים  מסחר,  מיוחד,  מגורים  ב', 

ציבורי פתוח.
קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד.   -

קביעת הוראות בנייה.    -
התווית וביטול דרכים.   -

קביעת הנחיות סביבתיות.    -
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1252 עמוד  התשעא,   ,6163 הפרסומים  ובילקוט   04/11/2010

בתאריך 25/11/2010.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
נתיבות, שד ירושלים 4 נתיבות 80200 טלפון: 08-9938735, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: קרית גת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
606-0411017

שם התכנית: כרמי גת מתחמים 03-04 שינוי מס' 
1 - דיור להשכרה

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:   606-0411017 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  גת   קרית 

הוראות - 13 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3 /140 /03 /9 שינוי 
606-0171488 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית גת.

צפונית מזרחית לצומת פלוגות, בתחום שיפוט קרית גת
X: 178500 קואורדינטה
Y: 616000 קואורדינטה

מרחבי תכנון גובלים: שפיר, יואב, לכיש.

גושים וחלקות:
גושים בשלמות: 2812, מוסדר.

מטרת התכנית:
תכנית זו משנה את תוכנית 3/140/03/9 ארך ורק בנושא הדיור 
להשכרה. אין כל השפעה על תכנית תת"ל 3/4/9א או תכנית 



541 ילקוט הפרסומים 7373, ז' בחשוון התשע"ז, 8.11.2016 

הגדלת מס' יחידות הדיור מ 2 יח"ד ל 5 יח"ד במגרש.   -
הגדלת תכסית מרבית ל–65%.   -

קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.   -
קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5161 עמוד  התשעו,   ,7246 הפרסומים  ובילקוט   22/04/2016

בתאריך 10/04/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-9914874 טלפון:  רהט  רהט, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
618-0247544

שם התכנית: מגרש 93 שכ' 12 רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0247544 

גרסת: הוראות - 13 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
7/ במ/ 179 שינוי 

15 /223 /02 /17 שינוי 
17/ מק/ 2155 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט רחוב: שכ 12, מגרש 93, רהט

גושים וחלקות:
גוש: 999999, לא מוסדר, חלקי חלקות: 1.

X: 175900 קואורדינטה
Y: 589725 קואורדינטה

מגרשים:
93 בהתאם לתכנית 2/במ/179

מטרת התכנית:
שלישית  קומה  ,תוספת  בנייה  אחוזי  בניין,הגדלת  קווי  שינוי 

הגדלת מס' יח"ד מ–2 ל–3 יח"ד במגרש 93, שכ" 12 רהט.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטחי בנייה המרביים באזור מגורים א' בסך של 810.0   -

מ"ר )753 מ"ר למטרות עיקריות - ו–57 מ"ר למטרות שירות(.
הוספת קומה שלישית.  -

הגדלת מס' יח"ד מ–1 ל–3 יח"ד.  -
שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים.  -

קביעת התכליות והשימושים.  -
קביעת הנחיות לתשתיות.  -

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5672 עמ'  התשעו,   ,7256 הפרסומים  ובילקוט   20/5/2016

בתאריך 2/5/2016.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קוי בנין למגורים א'. א.  

 75.75% מתוכם  ל–100%  המירביים  בנייה  שטחי  קביעת  ב.  
שטחים עיקריים ו–24.25% שטחי שירות

הגדלת מס' יח"ד ל–4 יח"ד ג. 
קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ד. 

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה.  
קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי. ו. 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4630 עמוד  התשעו,   ,7234 הפרסומים  ובילקוט   31/03/2016

בתאריך 27/03/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-9914874 טלפון:  רהט  רהט, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
618-0186767

שם התכנית: מגרש 103 שכונה 21 , רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0186767 

גרסת: הוראות - 9 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
402 /02 /17 שינוי 

1 /245 /03 /7 שינוי 
15 /223 /02 /17 שינוי 

17/ מק/ 2155 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט 103, שכונה 21, רהט

גושים וחלקות:
גוש: 400395, מוסדר, חלקות במלואן: 999.

X: 176083 קואורדינטה
Y: 588611 קואורדינטה

מגרשים:
103 בהתאם לתכנית 1/245/03/7

50 בהתאם לתכנית 4/40/8

מטרת התכנית:
א'  ממגורים  ייעוד  שינוי  ע"י  למגורים  בנייה  זכויות  הגדלת 
למגורים ב', קביעת מס' יחידת הדיור, שינוי קווי הבניין למבנים 

הקיימים במגרש מס' 103 שכונה 21 ברהט.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש מס' 103    -
למטרות  מ"ר   1177 מתוכם  ל–141.27%  ב'(  מגורים  )אזור 

שטחים עיקריים ו–223 מ"ר המהווים שטח שירות.
שינוי קווי בנין קדמי וצדדי עפ"י המסומן והמתואר בתשריט.   -
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נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   652-0197731 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

הוראות - 20 תשריט - 19
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
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
2 /248 /02 /7 שינוי 
1 /320 /03 /7 שינוי 

518 /03 /7 כפיפות 
14 /248 /02 /52 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כסייפה, שכונה 30, כסייפה

מגרשים:
מגרש מס' 8-57-56

X: 208481 קואורדינטה
Y: 572943 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 100573, מוסדר, חלקי חלקות: 1.

מגרשים:
8 בהתאם לתכנית 1/320/03/7

מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ושינוי קווי בניין  .1

הגדלת מס' יח"ד למגורים  .2
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים  .3

עיקרי הוראות התכנית:
שינויי ייעוד ממגורים א' למגורים ב'.  .1

תוספת יח"ד במגרש 8A מ–2 ל–15 יח"ד, ובמגרש 56A מ–2   .2
ל–12 יח"ד.

מגבלות  זכויות,  וקביעת  התכנית  ביצוע  שלבי  קביעת   .3
והנחיות בנייה.

וקביעת הנחיות  והשימושים המותרים  קביעת התכליות   .4
בינוי ועיצוב אדריכלי 

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה וקביעת קווי הבניין.  .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 נגב 

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-9914874 טלפון:  רהט  רהט, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רמת נגב

הודעה לפי סעיף 106ב' לחוק לתכנית מפורטת מס': 
315 /03 /20

שם התכנית: קמפ-אין כמהין
בהתאם להחלטת וועדת משנה להתנגדויות מיום 23/05/2016 
התכנון  לחוק  106ב'  לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבנייה, התשכ"ה-1965, על שינויים בתכנית 20/ 03/ 315.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כמהין.

X: 537450 קואורדינטה
Y: 144000 קואורדינטה

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
גוש: 39007 חלקי חלקות: 2, 3.

המקומית  הוועדה  המתנגדים,  את  שמעה  שהוועדה  לאחר 
שינויים  עריכת  לשקול  הוועדה  החליטה  היזם,  נציגי  ואת 
בתוכנית שהודעה בדבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 
 ,2481 עמוד  התשעו,   ,7178 הפרסומים  ובילקוט   15/01/2016
בתאריך 31/12/2015 , ופרסומם לפי סעיף 106 ב' לחוק כדלהלן:
הארצית  המיתאר  תכנית  להוראות  התכנית  מסמכי  התאמת 

לתיירות תמא/ 12/ 1, כמפורט להלן:
)איכסון  מלונאות  שייעודו   001 מס'  שטח  תא  צמצום    .1
 006 שמס'  שנגרע  בשטח  חדש  שטח  תא  ויצירת  מלונאי( 

וייעודו "תיירות".
ידי  על  א'  ס"ק   4.1.1 בסעיף  המותרים  השימושים  תיקון    .2

ביטול המילים "מסוג חניון )קמפינג משולב(".
הוספת סעיף 4.2 חדש שכותרתו "שם ייעוד: תיירות - תא    .3

שטח 006" וקביעת השימושים המותרים בייעוד זה.

בימים  כאמור,  ובשינויים  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. הועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 
טלפון:  נגב,  רמת  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה   ,08-6263795

 ,08-6564129

את  להגיש  רשאי  אלו,  משינויים  נפגע  עצמו  הרואה  כל 
הוועדה  אל  מקצתם,  או  כולם  השינויים  לאישור  התנגדותו 

המחוזית בתוך 30 הימים.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0197731

שם התכנית: הגדלת זכויות בנייה בשכונה 30 
מגרשים 8A-56A בכסייפה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0299503

שם התכנית:14 מגרשי מגורים שכ' 10 חורה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   652-0299503 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

הוראות - 5 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3 /240 /03 /7 שינוי 
4 /30 /1 שינוי 

240 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חורה 22, שכונה 10

מגרשים:
145,142,143,144, 84,85,140, ,23,24,26,27,28,29, 22 חורה.

X: 195233 קואורדינטה
Y: 578964 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 100557, מוסדר, חלקות במלואן: 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 

.70 ,69 ,68 ,67 ,66
גוש: 100557, מוסדר, חלקי חלקות: 78, 79, 80, 81.

גוש: 999999, לא מוסדר, חלקי חלקות: 9999.

מגרשים:
142 בהתאם לתכנית 3/240/03/7
140 בהתאם לתכנית 3/240/03/7
84 בהתאם לתכנית 3/240/03/7

מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה, תוספת יח"ד, שינוי קווי בניין וקביעת מס' 

מבנים בכל מגרש שכונה 10, 14 מגרשי מגורים חורה.

עיקרי הוראות התכנית:
ושטחי  עיקריים  שטחים  ל–100%  מ–52%  אחוזי  הגדלת  א.  

שירות.
שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט ב.  

הגדלת מס' יח"ד בכל מגרש מ–2 יח"ד ל–4 יח"ד, סה"כ מס'  ג.  
יח"ד ב–14 מגרשים יהיו 56 יח"ד.

קביעת גובה הבנייה מ–2 קומות ל–3 קומות. ד.  
מבנים  ל–2   1 מ–מבנה  במגרש  מגורים  מבני  מס'  קביעת  ה.  

במרחק 3 מ' או 0.0.
קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ז.  

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ח.  
קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי. ט.  

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 

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0280503

שם התכנית: הגדלת זכויות בנייה במגרש 331 
שכונה 43 בכסייפה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   652-0280503 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

הוראות - 6 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

319 /03 /7 שינוי 
2 /248 /02 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
כסייפה שכונה 43 מגרש 331

X: 209108 קואורדינטה
Y: 572704 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 100568, מוסדר, חלקות במלואן: 16, 96.

מגרשים:
331 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 319

מטרת התכנית:
 331 זכויות בנייה בתא שטח  יצירת מסגרת תכנונית להגדלת 

בשכונה 43 בכסייפה

עיקרי הוראות התכנית:
שינויי ייעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב'  .1

קביעת 6 יח"ד במגרש.  .2
וקביעת הנחיות  והשימושים המותרים  קביעת התכליות   .3

בינוי ועיצוב אדריכלי 
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה וקביעת זכויות ,הנחיות   .4

ומגבלות בנייה.
קביעת קווי הבניין.  .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 נגב 

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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.
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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 נגב 

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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 מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0316885

שם התכנית: מג' 9 שכ' 31, כסייפה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   652-0316885 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

הוראות - 5 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

337 /03 /7 שינוי 
2 /248 /02 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כסייפה 9, שכונה 31

X: 208144 קואורדינטה
Y: 572665 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 100583, מוסדר, חלקי חלקות: 1.

מגרשים:
9 בהתאם לתכנית 337/03/7

מטרת התכנית:
קביעת יח"ד במגרש, הגדלת זכויות בנייה למגורים ושינוי קווי 

בניין במגרש 9 שכ' 31, כסייפה.

עיקרי הוראות התכנית:
- קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש. 

- קביעת קווי בניין צדדי 3.0מ' , אחורי 5.0 מ'.
- קביעת 6 יח"ד במגרש.
- תוספת קומה שלישית.

- קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
- קביעת התכליות והשימושים.

- קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בנייה.

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 נגב 

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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 מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0305375

שם התכנית: מגרש 102 שכ א שגב שלום
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   652-0305375 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

הוראות - 7 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

330 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שגב שלום 102 .
X: 184725 קואורדינטה
Y: 567600 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100430 חלקות במלואן: 20.
גוש: 100430 חלקי חלקות: 114.

מגרשים:
102 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 330

מטרת התכנית:
קומה שלישית  ,תוספת  בנייה  בניין, הגדלת אחוזי  קווי  שינוי 
והגדלת מס' יח"ד מ–2 ל–4 יח"ד במגרש 102 שכ" א שגב שלום.

עיקרי הוראות התכנית:
- קביעת שטחי בנייה המרביים.

- קביעת מס' קומות.
- קביעת מס' יח"ד.

- שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים.
- קביעת זכויות, מגבלות והוראות בנייה.

- קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי
- קביעת התכליות והשימושים.

- קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

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 
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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 נגב 

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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 הפקדת תכנית מפורטת מס':
651-0352443

שם התכנית: תחנת שאיבה - שבי דרום
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   651-0352443 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מערבי 

הוראות - 16 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

6 /203 /03 /7 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ניר משה.

דרומית מערבית למושב ניר משה
X: 164225 קואורדינטה
Y: 597730 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 100245, מוסדר, חלקי חלקות: 9, 21.

מגרשים:
701 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 203/ 6
924 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 203/ 6

מטרת התכנית:
השטח  תא  במקום  לביוב  שאיבה  לתחנת  שטח  תא  קביעת 

שאושר בתכנית מס' 6/203/03/7 בשל המצב הטופוגרפי.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות, זכויות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.   -

ל–"מתקנים  מפורטת  תכנית  ללא  בשטח  ייעודים  קביעת    -
הנדסיים" ול"קרקע חקלאית" ושינוי מ"מתקנים הנדסיים" 

ל"קרקע חקלאית" ו"יער נטע אדם מוצע".
קביעת השימושים המותרים לכל ייעודי הקרקע.   -

קביעת קווי הבניין.   -
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   -

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 

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 נגב 

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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 מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0337840

שם התכנית: מג' 115 שכ' 4 ערערה הנגב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   652-0337840 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

הוראות - 9 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

7/ 03/ 318/ א שינוי 
3 /310 /02 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ערערה בנגב 115, שכונה 4

X: 201363 קואורדינטה
Y: 563311 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100529 חלקות במלואן: 169.
גוש: 100529 חלקי חלקות: 189.

מגרשים:
115 בהתאם לתכנית 318/03/7/א

מטרת התכנית:
קומה  תוספת  במגרש,  מבנים  שתי  קובעת  המצויה  התכנית 
שלישית וקומת מרתף, מגדילה זכויות בנייה, קובעת מס' יח"ד 

במגרש 115 שכונה 4 ערערה הנגב.

עיקרי הוראות התכנית:
- קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש.

- קביעת 4 יח"ד במגרש.
- קביעת קווי הבנייה המותרים במגרש, כמתואר ומסומן בתשריט.

- הגדלת תכסית הבנייה המרבי ל-50%.
- קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.

- קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בנייה.

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 
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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

דוד לפלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז דרום  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

צווי פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות 
השיתופיות, מינוי מפרקים והודעות לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:

)1(  שם האגודה: אבוקדו העמק - אגודה שיתופית חקלאית 
בע"מ.

מס' האגודה: 57-002588-2.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
 ממשרד הכלכלה, ת"ד 4159, נצרת 16410, טל' 04-8613806, 

פקס' 04-6470963.

כללית  חקלאית  שיתופית  אגודה   - אבזח  האגודה:  שם    )2(
בכפר ריחניה בע"מ.

מס' האגודה: 57-002990-0.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
 ממשרד הכלכלה, ת"ד 4159, נצרת 16410, טל' 04-8613806, 

פקס' 04-6470963.

)3(  שם האגודה: תל כיסאן - אגודה שיתופית חקלאית למי 
השקאה בתמרה בע"מ.

מס' האגודה: 57-003318-3.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
 ממשרד הכלכלה, ת"ד 4159, נצרת 16410, טל' 04-8613806, 

פקס' 04-6470963.

שיתופית  אגודה  נילי  גבעת  מתיישבי  האגודה:  שם    )4(
להתיישבות קהילתית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004294-5.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
 ממשרד הכלכלה, ת"ד 4159, נצרת 16410, טל' 04-8613806, 

פקס' 04-6470963.

)5(  שם האגודה: יסוד חברה - אגודה שיתופית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004694-6.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
 ממשרד הכלכלה, ת"ד 4159, נצרת 16410, טל' 04-8613806, 

פקס' 04-6470963.

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 נגב 

מערבי, טלפון: 08-6834700

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': 51/ 03/ 547
שם התכנית: חוות לולים - קיבוץ גבולות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 51/ 03/ 547 

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

או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
משד/ 40 שינוי 

10 /302 /02 /7 שינוי 
תמ''א 14/ 4 כפיפות 

10 /302 /02 /7 כפיפות 
14 /4 כפיפות 

תתל/ 51 כפיפות  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: גבולות .

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
גוש: 100296 חלקי חלקות: 24.

גוש: 100310 חלקי חלקות: 1, 4, 6, 7, 10, 30, 33, 36.
גוש: 100311 חלקי חלקות: 2, 7, 9.

X: 148750 קואורדינטה
Y: 570600 קואורדינטה

מטרת התכנית:
והגדרת  חקלאית  בקרקע  לולים  חוות  להקמת  שטח  קביעת 

שימושים, זכויות ומגבלות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת תאי שטח להקמת חוות לולים ודרך גישה חקלאית    .1

עם זיקת הנאה למעבר ברכב.
הגדרת שימושים, זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה.   .2

קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.   .3
קביעת הוראות סביבתיות.   .4

איחוד וחלוקה תכנונית בהסכמת בעלים.   .5

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7/4/2016 ובילקוט הפרסומים 7225, התשעו, עמ' 4315, בתאריך 

.9/3/2016
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לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
נווה,  אסנת  עו"ד  את  למפרקת  ממנה  אני  השיתופיות 
 ,4 קויפמן  רח'  דין,  עורכי  משרד  ושות',  נווה   מאסנת 

תל–אביב-יפו 68012, טל' 03-5100189, פקס' 03-5160960.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי המען הנ"ל.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

ח' בתשרי התשע"ז )10 באוקטובר 2016(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על ביטול צו פירוק
בהתאם להוראות סעיף 48א לפקודת האגודות השיתופיות 
בית  שופניין  לאגודה  שניתן  הפירוק  צו  ביטול  על  מורה  אני 
מס'  בע"מ,  גן  בבית  השקיה  למי  חקלאית  שיתופית  אגודה   - גן 
 ,7262 הפרסומים  בילקוט  פורסם  ואשר   ,57-003435-5 אגודה 
התשע"ו, עמ' 6051, ועל ביטול מינויו של המפרק זועבי עבדלסלם, 
 ממשרד הכלכלה, ת"ד 4159, נצרת 16410, טל' 04-8613806, פקס' 

04-6470963, למפרק האגודה.

ח' בתשרי התשע"ז )10 באוקטובר 2016(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודות שיתופיות
הואיל וביום 20.12.2004 ניתן צו לפירוק האגודה תיירות   )1(
 רמת השופט אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' אגודה 
 ,5358 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003735-8
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,1072 עמ'  התשע"ה, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,25.10.2016 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 24.5.2011 ניתן צו לפירוק האגודה התנועה   )2(
לתובלה  העובדים  משקי  של  חקלאית  שיתופית  אגודה 
בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-000367-3 אגודה  מס'  בע"מ, 
והפירוק  והואיל   ,5179 עמ'  התשע"א,   ,6257 הפרסומים 
הנ"ל הושלם ביום 27.7.2014, ניתנת בזה הודעה כי רישום 
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה 

חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

כ"ח בתשרי התשע"ז )30 באוקטובר 2016(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

חקלאית  שיתופית  אגודה   - מסדה  עתיד  האגודה:  שם    )6(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005129-2.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
 ממשרד הכלכלה, ת"ד 4159, נצרת 16410, טל' 04-8613806, 

פקס' 04-6470963.

)7(  שם האגודה: סואעד חומירה - אגודה שיתופית לאספקת 
מים בע"מ.

מס' האגודה: 57-005191-2.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
 ממשרד הכלכלה, ת"ד 4159, נצרת 16410, טל' 04-8613806, 

פקס' 04-6470963.

)8(  שם האגודה: רומאן - אגודה שיתופית לאספקת מי שתיה 
בכפר כנא בע"מ.

מס' האגודה: 57-005464-3.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
 ממשרד הכלכלה, ת"ד 4159, נצרת 16410, טל' 04-8613806, 

פקס' 04-6470963.

)9(  שם האגודה: אלחטיב - אגודה שיתופית חקלאית בכאבול 
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005668-9.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
 ממשרד הכלכלה, ת"ד 4159, נצרת 16410, טל' 04-8613806, 

פקס' 04-6470963.

)10(  שם האגודה: סופר חברתי קואופרטיב המכולת של אורלי 
וגיא בע"מ.

מס' האגודה: 57-005798-4.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
 ממשרד הכלכלה, ת"ד 4159, נצרת 16410, טל' 04-8613806, 

פקס' 04-6470963.

שיתופית  אגודה   - זיתים  מטע  רביבים  האגודה:  שם   )11(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004916-3.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
נווה,  אסנת  עו"ד  את  למפרקת  ממנה  אני  השיתופיות 
 ,4 קויפמן  רח'  דין,  עורכי  משרד  ושות',  נווה   מאסנת 

תל–אביב-יפו 68012, טל' 03-5100189, פקס' 03-5160960.

שיתופית  אגודה   -  2009 רביבים  מטעי  האגודה:  שם   )12(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005276-1.  
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החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 6.10.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דמיטרי פוסטרנק, 

אצל עו"ד שי פרץ, רח' אבן ישראל 5, ירושלים, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.2.2017, בשעה 
12.00, במשרד עו"ד שי פרץ, 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.

דמיטרי פוסטרנק, מפרק

נטומיישן בע"מ
)ח"פ 51-366613-1(

)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   ,29.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
ראובן זילינקובסקי, מקיבוץ יח"ד, ד"נ משגב, הררית 20182, טל' 

1-217-6364235, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.2.2017, בשעה 
 1095 Dome Place, Fairfield lowa 52557 ,14.30, במשרד המפרק
.USA, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ראובן זילינקובסקי, מפרק

ק.א. אנדרומדה מרכז השייט בע"מ
)ח"פ 51-456976-3(

)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   ,6.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו   ,41165 ת"ד   ,2 עיניים  מאור  מרח'  דיק,  נאילה 

68088, טל' 03-5076811, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.2.2017, בשעה 
17.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

סיאביטס בע"מ
)ח"פ 51-530468-1(

)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 
כללית של  כי באסיפה  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
26.10.2016, התקבלה  החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 
ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  ,6939202 אביב  תל   ,2 אושה  מרח'  דור,  דניאל   את 

052-6261856, 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.

 ,10.12.2016 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.

דניאל דור, מפרק

מילן פורמן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-280043-4(

)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 29.9.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי גואל, 

מרח' ביאליק 104, חולון, טל' 054-2335344, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.2.2017, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלומי גואל, עו"ד, מפרק

טופ תקשורת ש.פ )2012( בע"מ
)ח"פ 51-471766-9(

)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 
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התקבלה   ,13.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודית 
רוטשילד, מרח' דרך מרדכי נמיר 15, תל–אביב-יפו 6492912, טל' 

054-4709257, למפרקת 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 
גרינברג  הלוי,  חודק,  קלינהנדלר,  גרוס,  משרד  אצל   ,9.30 בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,1 עזריאלי  מרכז  ושות', 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודית רוטשילד, מפרקת

ר.נ.ט. טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-518068-5(

)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   ,13.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרינה 
למפרקת   ,058-4206644 טל'  יבנה,   ,11 הנביאים  מרח'  קורצמן, 

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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.2.2017, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרינה קורצמן, מפרקת

קוסמופוליטן שיווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-496038-4(

)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   ,18.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אורן גיאת, מרח' דוד זהבי 16, כפר סבא, טל' 055-8821948, 

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.

המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאילה דיק, עו"ד, מפרקת

יורונייל בע"מ
)ח"פ 51-359083-6(

)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   ,9.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
גילי חסון, מרח' אבן גבירול 138, תל אביב, טל' 052-6757307, 

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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.2.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גילי חסון, מפרק

מקור המזוזה בע"מ
)ח"פ 51-290390-7(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 5.10.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שגיא דמתי, מרח' 

ארלוזורוב 1, רמת גן, טל' 03-5752205, 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.

 ,12.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שגיא דמתי, מפרק

י.ר.ר.ע. מיזמים בע"מ
)ח"פ 51-279151-8(

)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 
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הום וויזדום בע"מ
)ח"פ 51-497676-0(

)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  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
13.10.2016, התקבלה  החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,054-3130676 טל'  ציון,  מבשרת   ,5 הנרקיס  מרח'  כהן,  ירון 

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.

 ,28.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד יורי ירום, רח' קויפמן 2, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

ירון כהן, מפרק

הולי לנד סווינג בע"מ
)ח"פ 51-517539-6(

)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  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
9.10.2016, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק   ,050-5428690 טל'  עלי,   ,17 היערה  מרח'  עברון,  גד 

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.

 ,28.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל רז, אורדן, עורכי דין, רח' המנופים 8, קומה 1, 
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גד עברון, מפרק

קטלב מהנדסים בע"מ
)ח"פ 51-193130-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 

 ,18.2.2017 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.

אורן גיאת, מפרק

דילוסו רהיטים בע"מ
)ח"פ 51-454469-1(

)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   ,10.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
שי שובי, מרח' הדס 20, חולון, טל' 054-2072037, 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.

 ,20.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רח' סוקולוב 35,  בשעה 16.00, אצל עו"ד פנחסוב עזריה אריאל, 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שי שובי, מפרק

מ.נ לנא שירותים בע"מ
)ח"פ 51-355496-4(

)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   ,8.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'   ,4040000 המשולש  טייבה   ,2387 מת"ד  האני,  יחיא  חג' 

09-7996137 , 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.

 ,20.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

חג' יחיא האני, עו"ד, מפרק
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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 6.3.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ריאן פייסל, מפרק

אוליב רעננה בע"מ
)ח"פ 51-440012-6(

)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   ,6.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-5252530 טל'  אביב,  תל   ,57 רוטשילד  משד'  ריחני,  ריקי 

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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.3.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ריקי ריחני, עו"ד, מפרקת

למדני בע"מ
)ח"פ 51-343987-7(

)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   ,5.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ארי  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  ירושלים,   ,8306 ת"ד   ,24 רפאים  עמק  מרח'  קוטלר,  מנחם 

052-3827177, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.3.2017, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

ארי מנחם קוטלר, מפרק

 ,28.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
טל' 052-8356838,  אונו,  קריית   ,10 הביטחון  מרח'  פינקלמן,  יעקב 

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.

 ,28.2.2017 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.

יעקב פינקלמן, מפרק

א.פ - ד.פ. עבודות קבלניות בע"מ
)ח"פ 51-208658-8(

)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   ,5.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

ריאן פייסל, מכפר ברא, טל' 050-8922031, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.3.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ריאן פייסל, מפרק

ר.ע. - פ.ש.א. סחר ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-208465-8(

)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   ,5.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,050-8922031 טל'   ,45863 ברא  כפר   ,510 מת"ד  פייסל,  ריאן 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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אנטו, מרח' דרך דגניה 33/30, נתניה, טל' 054-3977954, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.4.2017, בשעה 
11.00, אצל רו"ח דניאל שוקרון, רח' שטמפפר 2, נתניה 4240202, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

מנחם אנטו, מפרק

דני יזמויות בע"מ
)ח"פ 51-440694-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים 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   ,29.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
לילך קינן ואו את עו"ד רועי בוקר, ממשרד עורכי דין נאמן, קינן 
ושות', רח' מנחם בגין 154, בית קרדן, קומה 4, תל אביב, למפרקי 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.4.2017, בשעה 
11.00, במשרדי המפרקים, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרקים, המראה 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רועי בוקר, עו"ד, מפרק

צופי אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-187846-4(

)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   ,8.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
שלמה צופי, מרח' נורדאו 4, בת ים, טל' 03-5551000, 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.

מכללת המזרח התיכון לימודים טכנולוגיים 2001 בע"מ
)ח"פ 51-317533-1(

)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   ,9.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אמיר סלאמה, מת"ד 583, כפר ירכא 24967, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.3.2017, בשעה 
12.00, אצל המפרק, אזור תעשייה ירכא 24967, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר סלאמה, עו"ד, מפרק

י. קולניק - תכנון וכלכלת תחבורה בע"מ
)ח"פ 51-442544-6(

)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   ,20.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
יעקב קולניק, מרח' נהר פרת 9, מבשרת ציון, טל' 02-6233264, 

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.

 ,16.3.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב קולניק, מפרק

יהלומי אנטו )1995( בע"מ
)ח"פ 51-211702-9(

)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   ,9.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם 
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מיט אנד מור בע"מ
)ח"פ 51-427989-2(

)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   ,10.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6816777 טל'  תל–אביב-יפו,   ,82 יפת  מרח'  ריחאן,  סעיד 

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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.3.2017, בשעה 
8.30, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סעיד ריחאן, עו"ד, מפרק

פיקבסקי בע"מ
)ח"פ 51-498472-3(

)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 
התקבלה   ,27.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,050-2222755 טל'  ציונה,  נס   ,18/8 לרר  משה  מרח'  שלום,  מני 

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.

 ,28.2.2017 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.

מנחם שלום, עו"ד, מפרק

קלין מ.ב. בע"מ
)ח"פ 51-378384-5(

)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 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.2.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,8.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה צופי, מפרק

מ.מ. חיתוך ושיווק נייר בע"מ
)ח"פ 51-143051-4(

)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   ,19.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,050-5309251 טל'   ,43 משק  נתן,  יד  ממושב  אלקיים,  מאיר 

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.

 ,19.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.30, אצל המפרק, רח' הצורף 12, אשקלון, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר אלקיים, מפרק

אינטר ע.כ חיפה בע"מ
)ח"פ 51-388647-3(

)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   ,19.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד, 
לציון,  ראשון   ,55 מאירוביץ  מרח'  שלחון,  אהרוני  אסנת   רו"ח, 

טל' 052-6588555, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22.2.2017, בשעה 
12.00, אצל משרד עו"ד מימוני שלוש, רח' החשמונאים 100, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אסנת אהרוני שלחון, עו"ד, רו"ח, מפרקת
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 ,20.3.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד יואב ציוני, רח' הבונים 6, רמת גן, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

ענת אלקיים, מפרקת

אקונרג'י סאן בע"מ
)ח"פ 51-446022-9(

)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 29.9.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חגית הורוביץ, מרח' 

דניאל פריש 3, 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.

חגית הורוביץ, עו"ד, מפרקת

אקונרג'י סאן בע"מ
)ח"פ 51-446022-9(

)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 15.12.2016, בשעה 12.00, במשרדי חברת סאנפלאואר 
השקעות מתחדשות ישראל בע"מ, רח' דרך מנחם בגין 11, רמת גן, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

חגית הורוביץ, עו"ד, מפרקת  

ברוש שיווק, ייזום והשקעות נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-382931-7(

)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 
רח' אבן  ביום 12.12.2016, בשעה 10.00, במשרדי המפרק,  תתכנס 
גבירול 52, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רענן חמו, עו"ד, מפרק  

התקבלה   ,26.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גיא שוסט, מרח' בר כוכבא 23, בני ברק, טל' 03-6096319, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.3.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא שוסט, עו"ד, מפרק

ל. עידן בע"מ
)ח"פ 51-442393-8(

)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   ,27.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד  
טל'  ירושלים,  העיר,  שערי  בניין   ,216 יפו  מרח'  צבח,  כנרת 

02-5008000, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.3.2017, בשעה 
12.00, במשרדי המפרקת,  בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כנרת צבח, עו"ד, מפרקת

מריפוסה 2004 בע"מ
)ח"פ 51-349191-0(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 20.10.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענת אלקיים, מרח' 

החצב 11, זכרון יעקב 30900, טל' 03-6005012, 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.
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מיג שוקי הון והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-435648-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 14.12.2016, בשעה 12.15, במשרד אודי ברזלי - עורכי דין, רח' 
מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 14, רמת גן, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהוד ברזלי, עו"ד, רו"ח, מפרק  

א.ב. חברה להחזקת נכסי נאמנות )13389( בע"מ
)ח"פ 51-436854-7(

)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 
תתכנס ביום 14.12.2016, בשעה 12.00, במשרד אודי ברזלי - עורכי 
גן, לשם  גיבור ספורט, קומה 14, רמת  בגין 7, בית  דין, רח' מנחם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אהוד ברזלי, עו"ד, רו"ח, מפרק  

ערבה לבנה חברה להחזקת נכסי נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-495027-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 14.12.2016, בשעה 12.30, במשרד אודי ברזלי - עורכי דין, רח' 
מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 14, רמת גן, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהוד ברזלי, עו"ד, רו"ח, מפרק  

די.אייץ.אם. יעוץ מדעי בע"מ
)ח"פ 51-413822-1(

)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 
11.00, במשרד המפרק,  הנ"ל תתכנס ביום 26.12.2016, בשעה 
סופי של המפרק,  דוח  ירושלים, לשם הגשת   ,16 הרטום  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב רנד, עו"ד, מפרק  

ב.ה. יוטרנס בע"מ
)ח"פ 51-521949-1(

)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 
ביום 14.12.2016, בשעה 13.00, במשרד עורכי הדין אפיק  תתכנס 
ושות', רח' החשמונאים 103, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון אפיק, מפרק  

שורק סחר שמנים וחלפים בע"מ
)ח"פ 51-440208-0(

)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 
ביום 14.12.2016, בשעה 13.00, במשרד עורכי הדין אפיק  תתכנס 
ושות', רח' החשמונאים 103, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון אפיק, מפרק  

ספית חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-082285-1(

)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 
ביום 14.12.2016, בשעה 13.00, במשרד עורכי הדין אפיק  תתכנס 
ושות', רח' החשמונאים 103, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן מולר, מפרק  

א.ב. )נעמי( חברה להחזקת נכסי נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-429024-6(

)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 
תתכנס ביום 14.12.2016, בשעה 12.45, במשרד אודי ברזלי - עורכי 
גן, לשם  גיבור ספורט, קומה 14, רמת  בגין 7, בית  דין, רח' מנחם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אהוד ברזלי, עו"ד, רו"ח, מפרק  
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דרך חדשה שרותי חניונים בע"מ
)ח"פ 51-335776-9(

)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 4.1.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' קרליבך 7, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה שפירא, מפרק  

רימונים 88 סחר וניהול )2005( בע"מ
)ח"פ 51-376967-9(

)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 8.1.2017, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' גוש חלב 12, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דן מאיוס, עו"ד, מפרק  

לינק מהנדסים, בנין, פיתוח והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-189758-9(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.6.2016, התקבלה החלטה 
באום,  שרון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד באום הנגבי ושות', רח' החשמונאים 107, תל אביב, 

טל' 03-6244666, 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.

שרון באום, עו"ד, מפרק

בני חינאווי ג'ורג' בע"מ
)ח"פ 51-386445-4(

)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 25.8.2016, התקבלה החלטה 

שירן צור ניהול ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-252152-7(

)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 
אבני  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,27.12.2016 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  מודיעין,   ,26 החושן 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב צור, מפרק  

פרפורמנס האוס דיגיטל בע"מ
)ח"פ 51-457090-2(

)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 29.12.2016, בשעה 14.30, במשרדי ש. פרידמן ושות', 
עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל שחר, עו"ד, מפרק  

אולפני איש המלחיה בע"מ
)ח"פ 51-355665-4(

)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 29.12.2016, בשעה 14.00, במשרדי ש. פרידמן ושות', 
עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל שחר, עו"ד, מפרק  

ד.ש.ב.י החזקות בע"מ
)ח"פ 51-173692-8(

)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 
מרכז  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,3.1.2017 ביום  תתכנס 
עזריאלי 3, הבניין המשולש, קומה 28, תל אביב, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

אלון לוקסנבורג, עו"ד, 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 המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ארנון לנדה, עו"ד, מפרק

ר. סיסו אנטרפרייז בע"מ
)ח"פ 51-427735-9(

)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 5.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון סיסו, מרח' יהושע 

בן נון 40/6, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שרון סיסו, מפרקת

קומפיוטר סטור מ.ש.ז. בע"מ
)ח"פ 51-112831-6(

)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 6.10.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  פולוסצקי,  שמואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החבצלת 2, גני יהודה, סביון, 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.

שמואל פולוסצקי, מפרק

נ"י מרגלית יעוץ ותכנון בע"מ
)ח"פ 51-263304-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
6.10.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף מרגלית, מרח' 

קיבוץ דליה 4, הוד השרון, למפרק החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סעיד ריחאן, מרח' 
יפת 82, יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

סעיד ריחאן, עו"ד, מפרק

ווין אנד מור חינאווי ג'ורג' בע"מ
)ח"פ 51-386575-8(

)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 25.8.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סעיד ריחאן, מרח' 

יפת 82, יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

סעיד ריחאן, עו"ד, מפרק

אלעהד ואלמית'אק פרסום והוצאה לאור בע"מ
)ח"פ 51-268372-3(

)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 30.8.2016, התקבלה החלטה 
מת"ד  והיב,  ח'טיב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

1440, סח'נין 30810, 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.

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד, מפרק

טרייטל מעבדות בע"מ
)ח"פ 51-527375-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.9.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארנון לנדה, 

מרח' מונטיפיורי 41, תל אביב, למפרק החברה.
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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 המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ניר פוקס, עו"ד, מפרק

מתפרה לוילונות אקספרס בע"מ
)ח"פ 51-087954-7(

)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 
התקבלה   ,10.10.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא עקיבא, 

מרח' ריב"ל 7, תל אביב, טל' 03-5627272, 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.

גיא עקיבא, עו"ד, מפרק

זלצר השקעות בע"מ
)ח"פ 51-058607-6(

)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 10.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד זלצר, מרח' הרקפת 5, 

תל מונד, טל' 09-7967711, 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.

דוד זלצר, מפרק

אר.די.בי. שרותי מזון ויעוץ קולינרי בע"מ
)ח"פ 51-400876-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק באין הצהרת דירקטורים ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–322 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,13.10.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
דירקטורים  הצהרת  באין  החברה  את  לפרק  בכתב  מיוחדת 
ולמנות את עו"ד עמוס טיין, מרח' דרך החורש 4, יהוד, 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.

יוסף מרגלית, מפרק

גלובלקום - מרין בע"מ
)ח"פ 51-447608-4(

)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 6.10.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  טלמור,  גלעד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אינשטיין 18, חיפה, 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.

גלעד טלמור, מפרק

ש.ט.ש. שרותי מזון בע"מ
)ח"פ 51-215666-2(

)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 9.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב שטיגליץ, מרח' מעלה 

השחר 18, יקיר 4484300, 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.

יעקב שטיגליץ, מפרק

ארז עמית אלון שותפויות בע"מ
)ח"פ 51-409094-3(

)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 10.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר פוקס, מרח' מעלה 

השחרור 15, חיפה, טל' 04-8667711, למפרק החברה.
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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 המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ניר פיינר, עו"ד, מפרק

אקסס ונצ'ר קונסלטנטס בע"מ
)ח"פ 51-359207-1(

)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 19.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נירה טנדלר, קליניקות 
 ,054-4675478 טל'  אונו,  קריית   ,104 צה"ל  מרח'  משפטיות, 

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.

נירה טנדלר, עו"ד, מפרקת

סלפיקס לייזרס בע"מ
)ח"פ 51-439104-4(

)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 19.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נירה טנדלר, קליניקות 
 ,054-4675478 טל'  אונו,  קריית   ,104 צה"ל  מרח'  משפטיות, 

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.

נירה טנדלר, עו"ד, מפרקת

אקוואנטג' בע"מ
)ח"פ 51-437230-9(

)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 19.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נירה טנדלר, קליניקות 
 ,054-4675478 טל'  אונו,  קריית   ,104 צה"ל  מרח'  משפטיות, 

למפרקת 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.

עמוס טיין, עו"ד, מפרק

מיה - שרותי יעוץ והקמה קולינאריים בע"מ
)ח"פ 51-348685-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק באין הצהרת דירקטורים ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–322 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,13.10.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
דירקטורים  הצהרת  באין  החברה  את  לפרק  בכתב  מיוחדת 
ולמנות את עו"ד עמוס טיין, מרח' דרך החורש 4, יהוד, 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.

עמוס טיין, עו"ד, מפרק

הידרו תעשיות טינת בע"מ
)ח"פ 51-237975-1(

)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 ביום 13.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צבי חוברס, ממשרד 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,55 אלון  יגאל  רח'  ושות',  גלוזמן  עו"ד 

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.

צבי חוברס, עו"ד, מפרק

קולמוס כתיבה טכנית בע"מ
)ח"פ 51-154405-8(

)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 19.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר פיינר, מרח' טווס 1, 

הוד השרון, טל' 073-7690444, למפרק החברה.
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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.

נגה פרי, מפרקת

מיקרון סמיקונדוקטור ישראל בע"מ
)ח"פ 51-403298-6(

)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 25.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פול דניאל ניומן, אצל עמית, 
ולנברג 18, תל  רח' ראול  דין,  ושות', משרד עורכי  פולק, מטלון 

אביב, 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.

דורון לוי, עו"ד
בא כוח המפרק

גונימור בע"מ
)ח"פ 51-545273-8(

)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 26.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף הראל, מרח' אבא 

הלל סילבר 16, רמת גן, 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.

אסף הראל, עו"ד, מפרק

לחצח בע"מ
)ח"פ 51-250763-3(

)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 26.10.2016, התקבלה החלטה 
 ,5 תובל  מרח'  פרדס,  רם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

תל אביב 6789717, 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.

נירה טנדלר, עו"ד, מפרקת

וייבומד בע"מ
)ח"פ 51-462384-2(

)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 19.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נירה טנדלר, קליניקות 
 ,054-4675478 טל'  אונו,  קריית   ,104 צה"ל  מרח'  משפטיות, 

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.

נירה טנדלר, עו"ד, מפרקת

אטרנטה ישראל בע"מ
)ח"פ 51-457868-1(

)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 23.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חגית פדהאל, מהגן 
טל'   ,9695101 ירושלים   ,3 קומה  1ב,  בניין  מלחה,  הטכנולוגי, 

072-2513153, 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.

חגית פדהאל, עו"ד, מפרקת

איווה אנג'לס בע"מ
)ח"פ 51-509103-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ביום 23.10.2016, התקבלה  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נגה פרי, מרח' ועידת 

קטוביץ 8, תל אביב 6230410, טל' 054-4967809, למפרקת החברה.
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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.

ונינה רוזנצויג, עו"ד, מפרקת

כלל תעשיות ואנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-253492-6(

)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 27.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה בן עזרא, מרח' אלעזר 

פרידמן 18/1, פתח תקווה, 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.

יהודה בן עזרא, מפרק

ח.ד.ז. נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-251173-4(

)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 28.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, מרח' בגין 5/3, 

יהוד 56478, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

צביקה גרוס, מפרק

דגן מהנדסים שירותי הנדסה ובניה בע"מ
)ח"פ 51-136894-6(

)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 9.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מאיר בן–דור, מרח' 

ביאליק 15, רמת גן, למפרק החברה.

מאיר בן–דור, רו"ח, מפרק

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רם פרדס, מפרק

אוטו סוקולוב 71 בע"מ
)ח"פ 51-503791-9(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל פתאל, מרח' ארלוזורוב 8, 

רמת 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.

גל פתאל, מפרק

א.בכר הנדסה ובנין בע"מ
)ח"פ 51-155868-6(

)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 26.10.2016, התקבלה החלטה 
קהילת  מרח'  בכר,  אריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קישינוב 3, תל אביב, 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.

אריה בכר, מפרק

נילב חברה למסחר בע"מ
)ח"פ 51-147091-6(

)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 26.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ונינה רוזנצויג, מרח' 
למפרקת   ,052-4241096 טל'  יאיר,  כוכב  יגאל,  צור   ,22 אודם 

החברה.
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געד שיווק חקלאי 2001 בע"מ
)ח"פ 51-317103-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על הפסקת הליכי פירוק מרצון
האסיפה  קיבלה   ,7.9.2016 ביום  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
הכללית החלטה, במניין חוקי, להפסיק את הליכי פירוק החברה 

ולהסיר את מינויו של המפרק עו"ד חוסאם סבית.

חוסאם סבית, עו"ד, מפרק

ג'ייז אייט השלישי רמת גן
)ש"מ 55-026813-0(

הודעה בדבר שינויים בשותפות 
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,7.9.2016 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
מוגבלת  שותפות   Jays Third Eight L.P. המוגבל,  השותף 
 ,5264181 רישום  מספר  הברית,  ארצות  בדלאוור,  הרשומה 
העביר את מלוא אחזקותיו, זכויותיו וטובת הנאתו בשותפות 
וחדל להיות שותף מוגבל בשותפות, ובכלל זה המחה את מלוא 
השקעות  יסלזון  החדש  המוגבל  לשותף  בשותפות  השקעתו 

בע"מ, ח"פ 51-270380-2.
דב יריחובר, עו"ד
בא כוח השותפות

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, בתיק פש"ר 1764-09-13

שם החייב: דוד אלון )בצו הפטר(, רח' קדם 135, תל אביב 6805131.

שם הנאמן ומענו: עו"ד דורית לוי טילר, רח' אבן גבירול 124, 
תל אביב 6203854.

ניתנת בזה הודעה כי בית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, 
אישר בהחלטתו מיום 27.9.2016 )בקשה מס' 24( חלוקת דיבידנד 
וסופי לנושי החייב, בשיעור של כ–12.4%, מן הנשייה  ראשון 

המאושרת בחייב, בדין רגיל.
דורית לוי טילר, עו"ד, נאמנת

הודעה בדבר כוונה לחלק דיבידנד ביניים
 ,54632-11-15 פש"ר  בתיק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  בבית 

פ"ר 50732

שם החייבת: אלה דיין רובינו.

שם הנאמן ומענו: עו"ד לימור קירש, רח' גיבורי ישראל 24, נתניה.

סוג הדיבידנד: דיבידנד ביניים.

לימור קירש, עו"ד, נאמנת

הודעה בדבר חלוקת דיבידנד סופי לנושים
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פר"ק 20761-11-15

שם החייב: טרנסאירו נתיבי אויר, ח"פ 56-001205-6 )בפירוק(.

מנחם  מדרך  פורת,  בן  יואב  עו"ד  ומענו:  המיוחד  המנהל  שם 
בגין 23, תל אביב, טל' 03-5669002.

סוג הדיבידנד: נושים בדין קדימה ונושים בדין רגיל.

אחוז הדיבידנד: 100% לנושים בדין קדימה ו–80% לנושים בדין רגיל.

יואב בן פורת, עו"ד, מנהל מיוחד

ביונד פיימנטס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-471612-5(

)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 25.12.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' ויסוצקי 6, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
איתי סלע, מפרק  

מרכז בוכארא 
)ע"ר 58-037504-6(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 26.6.2016, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד יורם שילה, מרח' אברהם דוד ליכטמן 

8/12, ת"ד 36544, ירושלים 9136402, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

יורם שילה, עו"ד, מפרק

העמותה לקידום החינוך והתרבות בישראל 
)ע"ר 58-008200-6(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,21.9.2016 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את יואל שור, מרח' ויצמן 60, המחלקה 

המשפטית, תל–אביב-יפו 6215511, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
יואל שור, מפרק

עמותת תורת האילוצים בחינוך 
)ע"ר 58-034312-7(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה 
מרצון  העמותה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,13.6.2016 ביום 
ולמנות את גילה גלטר, מרח' אפרים 4, מודיעין, למפרקת העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.
גילה גלטר, מפרקת




