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הודעה על הטלת תפקידה של המנהלת הכללית של 
משרד המשפטים

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שירות  נציב  עם  ובהתייעצות  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
ליועץ  המשנה  ליכט,  אבי  הדין  עורך  על  הטלתי  המדינה, 
למלא את תפקידה של המנהלת הכללית,  לממשלה,  המשפטי 
מעת צאתה מהארץ ביום ו' בכסלו התשע"ז )6 בדצמבר 2016( עד 

חזרתה ביום י"ג בכסלו התשע"ז )13 בדצמבר 2016(.

ה' בכסלו התשע"ז )5 בדצמבר 2016(
)חמ 3-1173-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי
לפי תקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים(, התשל"ח-1978

לתקנות  3)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
את  אישרתי  התשל"ח-21978,  )מתנדבים(,  הלאומי  הביטוח 
"המרכז הרפואי מעיני הישועה ע"ר" כגוף ציבורי לעניין סעיף 

287 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-31995.

כ"ב באלול התשע"ו )25 בספטמבר 2016(
)חמ 3-684-ה1(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ק"ת התשל"ח, עמ' 1983; התשס"ב, עמ' 1160.  2

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  3

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי 

עבודה(, התשט"ז-1956

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 1 לתקנות הביטוח 
התשט"ז-21956,  עבודה(,  לנפגעי  נכות  דרגת  )קביעת  הלאומי 
קבעתי שהרופאים ששמותיהם מפורטים להלן ייכללו ברשימת 

הפוסקים הרפואיים:

 
י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ק"ת התשט"ז, עמ' 864.  2

ד"ר ירון זאולן, רישיון מס' 36680

ד"ר רונן לויטה, רישיון מס' 25142.

פרסומו  ממועד  שנים   3 תום  עד  האמור  המינוי  תוקף 
ברשומות.

כ"ב באלול התשע"ו )25 בספטמבר 2016(
)חמ 3-89-ה1(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית לוד
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

אני מודיע בזה, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הרשויות 
המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 
)להלן - החוק(, הסמכתי ביום כ"ה בתשרי התשע"ז )27 באוקטובר 
על  תעודה  שקיבלו  לאחר  להלן,  המנויים  הפקחים  את   )2016
בכל המטלות  ועמדו  סביבה  פקחי  להכשרת  בקורס  השתתפותם 
והחובות הנדרשים בהתאם לקורס זה, לפקחים סביבתיים בהתאם 

להוראות החוק כל עוד הם משמשים בתפקידם בעיריית לוד:

אבי קוקואשבילי יורם טמם 

אבי לוי רמי גוהגה 

אייל כהן אוריאל זבידה 

קובי הרוש

כ"ה בתשרי התשע"ז )27 באוקטובר 2016(
)חמ 3-4029(

יאיר רביבו  
ראש עיריית לוד  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

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

התשכ"ט-1969

/5999 מס'  רישום  גוש  של  הזכויות  לוח  כי  מודיעה  אני 
למשך  היום,  הוצג   ,)3964  ,3957  ,3952 שומה  מגושי  )חלק  לוד 
30 ימים, לעיון בלשכת פקידת הסדר המקרקעין, מחוז תל אביב 
תל   ,7 קומה  הממשלה,  קריית   ,125 בגין  מנחם  דרך  והמרכז, 
אביב, בעיריית לוד, אגף הנכסים, ובלשכת הממונה על מחוז 

המרכז, משרד הפנים, קריית הממשלה, תל אביב.

כ"ו בחשוון התשע"ז )27 בנובמבר 2016(

תמר אריאלי  
פקידת הסדר המקרקעין  

                                                 מחוז תל אביב והמרכז



1401 ילקוט הפרסומים 7397, י"א בכסלו התשע"ז, 11.12.2016 

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז 
תל אביב, תמ"מ 5/ 5 - מרחב בקעת אונו

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–90   89  ,88 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, כי במשרדי הוועדה המחוזית 
בירושלים,  התכנון  ובמינהל  אביב  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הופקד שינוי מס' 5 לתכנית המיתאר המחוזית, מחוז תל אביב, 

תמ"מ 5: מרחב בקעת אונו.

)ולנת"ע(,  עקרוניים  תכנוניים  לנושאים  המשנה  ועדת 
שהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה אצלה לה את סמכותה לפי 
סעיף 6)א()3( לחוק התכנון והבנייה דנה בתכנית בישיבתה מס' 
)8 במרס 2016( והחליטה  568 מתאריך כ"ח באדר א' התשע"ו 

על הפקדתה.

מטרות התכנית: יצירת מערך תפקודי עירוני אחוד למרחב 
בקעת אונו - הכולל מוקדי פעילות, הסדרת רשת תנועה ומערך 
שטחים פתוחים לרווחת התושבים ובדגש על צמיחה דמוגרפית 

ואכלוס.

מקומיים:  תכנון  מרחבי  אביב,  תל  מחוז:  התכנית:  מקום 
רשויות  גלילי-מחוזי,  יהודה-אזור,  אור  גן,  רמת  אונו,  קריית 

מקומיות: קריית אונו, רמת גן, אור יהודה, בלא שיפוט.

 ,6232  ,6231  ,6230  ,6229  ,6228  ,6226  ,6225  ,6223 גושים: 
 ,6490 ,6489 ,6488 ,6487 ,6486 ,6485 ,6370 ,6236 ,6235 ,6234 ,6233
 ,6880 ,6879 ,6511 ,6509 ,6508 ,6497 ,6496 ,6494 ,6493 ,6492 ,6491
 ,7217 ,7216 ,7215 ,7214 ,7213 ,7212 ,7211 ,7210 ,7185 ,7184 ,6887
 ,6172  ,6170 גושים:  חלקי   .7408  ,7263  ,7262  ,7240  ,7239  ,7220
 ,6219 ,6218 ,6199 ,6185 ,6184 ,6179 ,6178 ,6177 ,6176 ,6175 ,6174
 ,6498 ,6495 ,6483 ,6482 ,6481 ,6479 ,6371 ,6369 ,6222 ,6221 ,6220

.7218 ,6891 ,6820 ,6819 ,6510 ,6504 ,6503 ,6502 ,6501

כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית, או מהנדס 
ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או 
בסעיף  כאמור  מקומי  ועד  לרבות  מקומית,  רשות  אותו;  גובל 
3 לפקודת המועצות המקומיות2, שאזור שיפוטה כלול בתחום 
לפי  שאושר  מקצועי  או  ציבורי  גוף  אותו;  גובל  או  התכנית 
סעיף 100)3( לחוק, ושיש לו עניין ציבורי בתכנית וכן כל משרד 
ממשרדי הממשלה, רשאים בתוך חודשיים מהיום שפורסמה 
המועצה  למזכיר  התנגדות  להגיש  בעיתונות,  זו  הודעה 
הארצית לתכנון ולבנייה ואליו בלבד, מינהל התכנון, ת"ד 6158, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  ועותק   ,9195016 ירושלים 
ולבנייה, מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה. 
הפנייה תהיה בכתב ותכלול פרטי התקשרות מלאים )כתובת, 
תהיה  ההתנגדות  אלקטרוני(.  דואר  נייד,  טלפון  פקס,  טלפון, 
מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 
מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך 

לכך בחוק או על פיו.

נמצאת  הופקדה,  היא  שבה  בצורה  האמורה,  התכנית 
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 
125, קריית הממשלה, טל' 03-7632603, ובארכיב מינהל התכנון, 
 ,02-6701556/646 טל'  ירושלים,  גוריון,  בן  קריית   ,2 קפלן  רח' 
ובשעות  בימים  תשלום,  בלא  בה,  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נוסף ניתן לקבל בעמוד התכנית באתר האינטרנט של התכנית 
הברקוד  סריקת  באמצעות  וכן   http://tinyurl.com/zbqnt35

שלהלן:

ד' בתמוז התשע"ו )10 ביולי 2016(
)חמ 3-697-ה5(

אביגדור יצחקי  
יושב ראש המועצה הארצית  

לתכנון ולבנייה  

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז 
מרכז, תמ"מ 3/ 21/ 35 - הרחבת היישוב יבנה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–90   89  ,88 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, כי במשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ובמינהל התכנון בירושלים, הופקד 
שינוי מס' 35 לתכנית המיתאר המחוזית, מחוז מרכז, תמ"מ 3/ 21: 

הרחבת היישוב יבנה.

)ולנת"ע(,  עקרוניים  תכנוניים  לנושאים  המשנה  ועדת 
ולבנייה אצלה לה את סמכותה לפי  שהמועצה הארצית לתכנון 
סעיף 6)א()3( לחוק התכנון והבנייה דנה בתכנית בישיבתה מס' 574 
מתאריך ט"ו בסיוון התשע"ו )21 ביוני 2016( והחליטה על הפקדתה.

מטרות התכנית: הרחבת שטח היישוב יבנה כמענה לצורכי 
הפיתוח של העיר יבנה על ידי שינוי ייעוד מ"אזור חקלאי/ נוף 

כפרי פתוח" ומ"אזור נחל וסביבותיו" ל"אזור פיתוח עירוני".

תכנון  מרחב  רחובות,  נפה:  מרכז,  מחוז:  התכנית:  מקום 
מקומי: יבנה, שורקות, רשות מקומית: יבנה.

 ,3534  ,3533  ,3530  ,3527  ,3526  ,3525  ,3516 גושים:  חלקי 
.5968 ,5917 ,5520 ,5021 ,4887 ,3539 ,3538

כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית, או מהנדס 
ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או 
בסעיף  כאמור  מקומי  ועד  לרבות  מקומית,  רשות  אותו;  גובל 
3 לפקודת המועצות המקומיות2, שאזור שיפוטה כלול בתחום 
לפי  שאושר  מקצועי  או  ציבורי  גוף  אותו;  גובל  או  התכנית 
סעיף 100)3( לחוק, ושיש לו עניין ציבורי בתכנית וכן כל משרד 
ממשרדי הממשלה, רשאים בתוך חודשיים מהיום שפורסמה 
המועצה  למזכיר  התנגדות  להגיש  בעיתונות,  זו  הודעה 
הארצית לתכנון ולבנייה ואליו בלבד, בכתובת: מינהל התכנון, 
ת"ד 6158, ירושלים 9195016, ועותק למשרדי הוועדה המחוזית 

סרוק לצפייה במסמכים

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  2

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  2
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ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או 
 3 ועד מקומי כאמור בסעיף  גובל אותו; רשות מקומית, לרבות 
בתחום  כלול  שיפוטה  שאזור  המקומיות2,  המועצות  לפקודת 
לפי  שאושר  מקצועי  או  ציבורי  גוף  אותו;  גובל  או  התכנית 
סעיף 100)3( לחוק, ושיש לו עניין ציבורי בתכנית וכן כל משרד 
שפורסמה  מהיום  חודשיים  בתוך  רשאים  הממשלה,  ממשרדי 
הודעה זו בעיתונות, להגיש התנגדות למזכיר המועצה הארצית 
לתכנון ולבנייה ואליו בלבד, מינהל התכנון, ת"ד 6158, ירושלים 
ולבנייה,  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  ועותק   ,9195016
מחוז מרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה 7243003. הפנייה תהיה 
פקס,  טלפון,  )כתובת,  מלאים  התקשרות  פרטי  ותכלול  בכתב 
טלפון נייד, דואר אלקטרוני(. ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה 
בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר 
יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

נמצאת  הופקדה,  היא  שבה  בצורה  האמורה,  התכנית 
 ,91 הרצל  רח'  מרכז,  מחוז  המחוזית  התכנון  לשכת  בארכיב 
ובארכיב   08-9788459/61 טל'   ,7243003 רמלה   ,150 ת"ד 
טל'  ירושלים,  גוריון,  בן  קריית   ,2 קפלן  רח'  התכנון,  מינהל 
02-6701556/646, וכל מעוניין רשאי לעיין בה, בלא תשלום, 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 
ובתיאום מראש. מידע נוסף ניתן לקבל בעמוד התכנית באתר 
מינהל התכנון http:// http://goo.gl/LfggCN וכן באמצעות 

סריקת הברקוד שלהלן:

סרוק לצפייה במסמכים

י"ג באב התשע"ו )17 באוגוסט 2016(
)חמ 3-697-ה5(

אביגדור יצחקי  
יושב ראש המועצה הארצית  

לתכנון ולבנייה  
 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  2

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז 
דרום, תמ"מ 4/ 14/ 40/ 2/ ב/ 1 - מבנים יבילים 

ארעיים לשירותים חיוניים - שינוי בהוראות ובנספח א'
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–90   89  ,88 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, כי במשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז דרום ובמינהל התכנון בירושלים, הופקד 
תמ"מ  דרום,  מחוז  המחוזית,  המיתאר  לתכנית   1 מס'   שינוי 
4/ 14/ 40/ 2/ ב: מבנים יבילים ארעיים לשירותים חיוניים - 

שינוי בהוראות ובנספח א'.
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

רמלה   ,150 ת"ד   ,91 הרצל  רח'   , מרכז  מחוז  ולבנייה,  לתכנון 
7243003. הפנייה תהיה בכתב ותכלול פרטי התקשרות מלאים 
)כתובת, טלפון, פקס, טלפון נייד, דואר אלקטרוני(. ההתנגדות 
תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן 
אחר  אדם  או  דין  עורך  בפני  יינתן  התצהיר  מסתמכת;  היא 

שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

נמצאת  הופקדה,  היא  שבה  בצורה  האמורה,  התכנית 
הרצל  רח'  מרכז,  מחוז  המחוזית  התכנון  לשכת  בארכיב 
ובארכיב   08-9788459/61 טל'   ,7243003 רמלה   ,150 ת"ד   ,91
טל'  ירושלים,  גוריון,  בן  קריית   ,2 קפלן  רח'  התכנון,  מינהל 
תשלום,  בלא  בה,  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,02-6701556/646
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום 
מראש. מידע נוסף ניתן לקבל בעמוד התכנית באתר האינטרנט 
באמצעות  וכן   http://goo.gl/SMqZRR התכנון  מינהל  של 

סריקת הברקוד שלהלן:

כ"ט בתמוז התשע"ו )4 באוגוסט 2016(
)חמ 3-697-ה5(

אביגדור יצחקי  
יושב ראש המועצה הארצית  

לתכנון ולבנייה  

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז 
מרכז, תמ"מ 3/ 21/ 34 - אזור תעשייה שוהם

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–90   89  ,88 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, כי במשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ובמינהל התכנון בירושלים, הופקד 
תמ"מ  מרכז,  מחוז  המחוזית,  המיתאר  לתכנית   34 מס'   שינוי 

3/ 21: אזור תעשייה שוהם.

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה 
מס' 597 מתאריך כ"ט בסיוון התשע"ו )5 ביולי 2016( והחליטה 

על הפקדתה.

מטרות התכנית: שינוי ייעוד מייעוד "בית עלמין" ו"שמורת 
נוף" לייעוד "אזור תעשייה, מלאכה ותעסוקה".

תכנון  מרחב  רמלה,  נפה:  מרכז,  מחוז:  התכנית:  מקום 
מקומי: שוהם, רשות מקומית: שוהם.

חלקי גושים: 4608, 4609, 5521, 5522, 5536, 9229, 9230.

כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה 
וכן ועדה מקומית, או מהנדס  ידי התכנית  נפגע על  את עצמו 

סרוק לצפייה במסמכים

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1
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הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז 
דרום, תמ"מ 4/ 14/ 55/ 1 - מוקד תיירות "עשת"

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–90   89  ,88 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, כי במשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז דרום ובמינהל התכנון בירושלים, הופקד 
תמ"מ  דרום,  מחוז  המחוזית,  המתאר  לתכנית   1 מס'   שינוי 

4/ 14/ 55: מוקד תיירות "עשת".

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה מס' 
595 מתאריך ב' באייר התשע"ו )10 במאי 2016( והחליטה על הפקדתה.

מטרות התכנית: הוספת מוקד תיירות במוצב "עשת".

ערבה  מקומי:  תכנון  מרחב  דרום,  מחוז:  התכנית:  מקום 
תיכונה, רשות מקומית: ערבה תיכונה.

כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית, או מהנדס 
ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או 
בסעיף  כאמור  מקומי  ועד  לרבות  מקומית,  רשות  אותו;  גובל 
3 לפקודת המועצות המקומיות2, שאזור שיפוטה כלול בתחום 
לפי  שאושר  מקצועי  או  ציבורי  גוף  אותו;  גובל  או  התכנית 
סעיף 100)3( לחוק, ושיש לו עניין ציבורי בתכנית וכן כל משרד 
ממשרדי הממשלה, רשאים בתוך חודשיים מהיום שפורסמה 
המועצה  למזכיר  התנגדות  להגיש  בעיתונות,  זו  הודעה 
ת"ד  התכנון,  מינהל  בלבד,  ואליו  ולבנייה  לתכנון  הארצית 
המחוזית  הוועדה  למשרדי  ועותק   ,9195016 ירושלים   ,6158
4, קריית הממשלה,  ולבנייה, מחוז דרום, רח' התקווה  לתכנון 
באר שבע, מיקוד 8489312. הפנייה תהיה בכתב ותכלול פרטי 
דואר  נייד,  טלפון  פקס,  טלפון,  )כתובת,  מלאים  התקשרות 
אלקטרוני(. ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך 

דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

התכנית האמורה, בצורה שבה היא הופקדה, נמצאת בארכיב 
לשכת התכנון המחוזית מחוז דרום, רח' התקווה 4, קריית הממשלה, 
באר שבע 8489312, טל' 08-6263791, ובארכיב מינהל התכנון, רח' 
קפלן 2, קריית בן גוריון ירושלים, טל' 02-6701556/646, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה, בלא תשלום, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
באתר  לקבל  ניתן  נוסף  מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל,  פתוחים 
האינטרנט של התכנית http://tinyurl.com/h9ckro6 וכן באמצעות 

סריקת הברקוד שלהלן:

 

כ"ב באלול התשע"ו )25 בספטמבר 2016(
)חמ 3-697-ה5(

אביגדור יצחקי  
יושב ראש המועצה הארצית  

לתכנון ולבנייה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  2

סרוק לצפייה במסמכים

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה 
מס' 597 מתאריך כ"ט בסיוון התשע"ו )5 ביולי 2016( והחליטה 

על הפקדתה.

מטרות התכנית: 

הוספת שני אתרים לנספח א' - רשימת האתרים בתמ"מ   .1
4/ 14/ 40/ 2/ ב;

הוספת סעיף תיאום עם מערכת הביטחון.  .2

מקום התכנית: מחוז: דרום, נפה : באר שבע, רשות מקומית: 
נווה מדבר, אל קסום.

כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית, או מהנדס 
ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או 
בסעיף  כאמור  מקומי  ועד  לרבות  מקומית,  רשות  אותו;  גובל 
3 לפקודת המועצות המקומיות2, שאזור שיפוטה כלול בתחום 
לפי  שאושר  מקצועי  או  ציבורי  גוף  אותו;  גובל  או  התכנית 
סעיף 100)3( לחוק, ושיש לו עניין ציבורי בתכנית וכן כל משרד 
ממשרדי הממשלה, רשאים בתוך חודשיים מהיום שפורסמה 
המועצה  למזכיר  התנגדות  להגיש  בעיתונות,  זו  הודעה 
ת"ד  התכנון,  מינהל  בלבד,  ואליו  ולבנייה  לתכנון  הארצית 
המחוזית  הוועדה  למשרדי  ועותק   ,9195016 ירושלים   ,6158
4, קריית הממשלה,  ולבנייה, מחוז דרום, רח' התקווה  לתכנון 
באר שבע, מיקוד 8489312. הפנייה תהיה בכתב ותכלול פרטי 
דואר  נייד,  טלפון  פקס,  טלפון,  )כתובת,  מלאים  התקשרות 
אלקטרוני(. ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך 

דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

נמצאת  הופקדה,  היא  שבה  בצורה  האמורה,  התכנית 
 ,4 התקווה  רח'  דרום,  מחוז  המחוזית  התכנון  לשכת  בארכיב 
קריית הממשלה, באר שבע 8489312, טל' 08-6263791, ובארכיב 
טל'  ירושלים,  גוריון,  בן  קריית   ,2 קפלן  רח'  התכנון,  מינהל 
תשלום,  בלא  בה,  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,02-6701556/646
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום 
מראש. מידע נוסף ניתן לקבל בעמוד התכנית באתר של מינהל 
הברקוד  סריקת  באמצעות  וכן   http://goo.gl/Iqbhfp התכנון 

שלהלן:

ח' בתשרי התשע"ז )10 באוקטובר 2016(
)חמ 3-697-ה5(

אביגדור יצחקי  
יושב ראש המועצה הארצית  

לתכנון ולבנייה  
 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  2

סרוק לצפייה במסמכים
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הודעה בדבר עדכון תכנית מיתאר מחוזית למחוז 
חיפה, תמ"מ 6 - תכנית מיתאר מחוזית למחוז חיפה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי המועצה הארצית 
ב'  באדר  כ"ו  ביום   594 מס'  בישיבתה  דנה  ולבנייה  לתכנון 
למחוז  המחוזית  המיתאר  בתכנית   )2016 באפריל   5( התשע"ו 
והחליטה   ,3314/13 בג"צ  להחלטת  בהתאם  תמ"מ/6,   - חיפה 

כדלקמן:

בהוראות תמ"מ 6 תיווסף הוראה הקובעת שככל שבתכנית    .1
כולה  האקליפטוסים,  גבעת  תיועד  הכוללת  המקומית 
לאשרה,  ניתן  יהיה  לבינוי,  המיועד  לשטח  חלקה,  או 
במניין  יבוא  זה  ובלי ששטח  לתמ"מ  שינוי  בלא שתהווה 
הגמישות  פי  על  היישוב  להרחבת  המותרים  האחוזים 

הקבועה בתמ"מ 6;

לאור ההוראה האמורה, ייוותר סימון גבעת האקליפטוסים    .2
בייעוד של שטח פתוח עירוני בתשריט תמ"מ 6.

)סעיף  שנוספה  ההוראה  לרבות  האמורה,   התכנית 
5.1.2 5ב. בעמ' 11(, נמצאת בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז 
חיפה,  הממשלה,  קריית  ב',  בניין  15א',  פל-ים  שדרות  חיפה, 
הפנים,  משרד  התכנון,  מינהל  ובארכיב   ,04-8633451/2 בטל' 
ירושלים, בטל' 02-6701556/646,  גוריון,  בן  2, קריית  רח' קפלן 
ובשעות  בימים  תשלום,  בלא  בה,  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובתיאום מראש.

התכנון  מינהל  של  האינטרנט  באתר  נוסף   מידע 
www.iplan.gov.il, תחת הכותרת: מרכז מידע גאוגרפי-תכנוני 
או תחת הכותרת מידע תכנון - מרכז המידע התכנוני המקוון, 

תחת תכניות מיתאר מחוזיות "חבילת מחוז חיפה".

ג' בסיוון התשע"ו )9 ביוני 2016(
)חמ 3-697-ה1(

אביגדור יצחקי  
יושב ראש המועצה הארצית  

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

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז תל אביב

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: חולון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
505-0306597

שם התכנית:ח/501/א - פארק מגדלים בשדרה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז 
גרסת:   505-0306597 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  חולון 

הוראות - 10 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ח/ 1/ 15 כפיפות 
ח/ 300 כפיפות 

ח/ 300/ 1/ א כפיפות 
ח/ 501 כפיפות 

ח/ 1 כפיפות 
ח/ 167 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
ח/ 1/ 3 כפיפות 
ח/ 1/ 8 כפיפות 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 
תמא/ 16 כפיפות 

תמא/ 23/ א כפיפות 
ח/ 167/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חולון .

מדרום רחוב גולדה מאיר
מצפון רחוב ההסתדרות

מסחרי  אזור  מיוחד,  מגורים  אזור  פתוח,  פרטי  שטח  ממזרח 
ורחוב חנקין

ממערב אזור מגורים בתחום המע"ר, אזור מגורים מיוחד, אזור 
מגורים ד, ורחוב פיכמן יעקב

X: 179070 קואורדינטה
Y: 658000 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6867 חלקות במלואן: 54, 55, 59, 60, 61.
גוש: 7173 חלקות במלואן: 305.

מגרשים:
208 בהתאם לתכנית ח/ 501
209 בהתאם לתכנית ח/ 501
205 בהתאם לתכנית ח/ 501
200 בהתאם לתכנית ח/ 501
206 בהתאם לתכנית ח/ 501
202 בהתאם לתכנית ח/ 501

מטרת התכנית:
הגדרת זכויות בנייה עבור פעילויות ותפעול הפארק, שטחי    .1
מסחר )קיוסק/ בית קפה כשימוש נלווה לפארק(, משרדים, 

שירותים ציבוריים, חדרים טכניים תת קרקעיים וסככות.
מאיר  גולדה  רחוב  מעל  עילי   / קרקעי  תת  מעבר  ביטול    .2

מתכנית ח/501
שינוי ייעוד דרך משוקעת ליעוד דרך מוצעת   .3

עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר   250 עד  של  בשטח  קרקעיים  על  בנייה  זכויות  יותרו    .1
עיקרי ו–150 מ"ר שטחי שירות עבור: מסחר )קיוסק/ בית קפה 
ניהול הפארק(  נלווה למגורים(, משרדים )משרדי  כשימוש 

שירותים ציבוריים. 
תותר הקמת סככות ב–3 מגרשי השצ"פים בשטח כולל של    .2

עד 2000 מ"ר.
הגדרת קו בניין במגרשי השצ"פ )מבנים וסככות(: 3 מ' מגבול    .3

משותף עם מגורים, 0 מ' מגבול משותף עם שפ"פ ודרך.
גובה בנייה על קרקעית: 4 מ' למסחר, משרדים ושירותים    .4

ציבוריים, 5 מ' עבור סככות.
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מאיר  גולדה  רחוב  מעל  קרקעי  תת   / עילי  מעבר  ביטול    .5
)סעיף 13 בתכנית ח/501(.

שינוי ייעוד ייעוד דרך משוקעת ליעוד דרך מוצעת.   .6

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 חולון, ויצמן 58 חולון טלפון: 03-5027222

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: רמת גן

הודעה בדבר שינוי שלביות - שלביות/ רג/ 1330
 שם התכנית: שיכון הרופאים תל השומר תכנית 

רג/ 1330
התכנון  לחוק  145)ג(  לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי ועדת המשנה של הועדה המחוזית 
החליטה לפרסם הודעה בדבר שינוי השלביות המוצע לתכנית 

רג/ 1330 
ביום 14.11.16 ועדת המשנה של הוועדה המחוזית דנה בבקשה 
לשינוי שלביות לפי סע' 145ג' לחוק בתכנית רג/ 1330 - "שיכון 

הרופאים" במטרה לקדם את מימוש התכנית.
נועדה לצמצם את תחום שטח בית החולים   1330 רג/  תכנית 
"תל השומר" )הממוקם דרומית לתכנית( לצורך יצירת שכונת 
עירוני  רחוב  יצירת  תוך  יח"ד,  כ–1,680  ובה  חדשה  מגורים 
חדש - "דרך משה לוי" המייצר קישור רוחבי חשוב במערכת 
להשכרה  יח"ד   1,128 אלו,  דירות  ומתוך  והאזורית,  העירונית 

לצמיתות בשלב א' של מימוש התכנית. 
הבקשה לשינוי שלביות כוללת שינוים בנושאים הבאים  א. 

בתכנית המאושרת: 
סעיפים 6.1.1. ס"ק ז.1 וס"ק .ז.2 בתוכנית המאושרת:   )1

"ז. תנאי להיתר בנייה ראשון במתחם א' )הדרומי( יהיה:  
פינוי והריסה של כל המבנים במתחם א'.   .1

המבנים  מכל  ואדם(  )חפץ  שימוש  מכל  פינוי    .2
בכביש  המצויים  המבנים  לרבות  ב'  במתחם 
המוצע )משה לוי( שינוי השלביות המבוקש: יקבע 
בנפרד  מתחם  בכל  תבוצע  המבנים  הריסת  כי 
בהתאם לשלבי הביצוע של הפרויקט, ולא כתנאי 
להוצאת היתר בנייה ראשון. כל זאת תוך הבטחת 
הריסת כל המבנים במתחם. בתיאום עם הרשות 
ציבור  מבני  עבור  זמני  שימוש  יותר  המקומית 
במבנים המסומנים להריסה בתחום השצ"פ בתא 

שטח 502 ובכפוף להסדרה הנושא עפ"י דין.

סעיפים 6.1.1 ה', 6.1.2 , 6.1.3 ו–בתכנית המאושרת :   )2
6.1.1 ה' - תנאי לאכלוס המבנה הראשון בתחום תכנית   

רג/ 1330 יהיה ביצוע בפועל של תכנית רג/ 1468.
6.1.2 - תנאי למתן היתר בנייה לבנין הראשון בתכנית,   
יהיה אישור משרד התחבורה לכל הכבישים בתחום 
התכנית, השלמת דרך משה לוי בהתאם לשלבי ביצוע 
וביצוע  תכנון  והבטחת  העיר  מהנדס  ע"י  שיאושרו 

דרך לבניינים.
6.1.3 - תנאי לאכלוס הבניין הראשון בתוכנית יהיה   
סלילת דרך מוטה גור, כולל הצמתים עם כביש 461, 
עם כביש דורי וכניסה מזרחית חדשה לבית החולים 
ופתיחתה בפועל לשימוש הציבור וסלילת דרך משה 

לוי לכל אורכה.
שינוי השלביות המבוקש: יקבע כי התנאים להיתרי   
א'  במתחם  להשכרה  הדיור  יחידות  ולאכלוס  בנייה 
בביצוע  הצורך  את  יכללו  לא  להשכרה(  יח"ד   1128(
ההסדרים  ויתר  גור,  מוטה  רחוב  לוי,  משה  רחוב 
יחולו  התנאים  בתכנית.  הקבועים  התחבורתיים 
יחידות הדיור המוצעות בתכנית  יתר  מימוש  לצורך 

רג/ 1330.
סעיף 6.1.4 בתכנית המאושרת:   )3

"תנאי למתן היתר בנייה:  
הנדסית  לתוכנית  הבריאות  משרד  אישור   .1
לחיזוק קווי הביוב בתחום רדיוס המגן כאמור 

בסעיף 6יא, לפי מפרט משרד הבריאות.
לסילוק  טיפול  למתן  הבריאות  משרד  אישור   .2
בתל   5 באר  של  אורגנים  מזהמים  מיקרו 

השומר.
תנאי לאכלוס :  

של  מזהמים  לסילוק  הטיפול  מתקן  ביצוע    .1
באר 5 בתל השומר.

ביצוע מיגון קווי ביוב בתוכנית. "   .2

להיתר  התנאים  כי  יקבע  המבוקש  השלביות  שינוי   
בהתאמה  יכללו  מהמתחמים  אחד  כל  של  ולאכלוס 
 - הרלוונטי  למתחם  המשויכים  והצנרת  הבאר  את 

מתחם א' באר 6, ומתחם ב' באר 5.
סעיף 6.1.5 בתכנית המאושרת:   )4

פיתוח  יהיה   101-111 שטח  תאי  לאיכלוס  "תנאי   
השצ"פ עד גבול צפון מערבי של תא שטח 111. דירג 
התקדמות ביצוע ייקבע בתוכנית הפיתוח המאושרת. 
תנאי לאכלוס תאי שטח 112-116 יהיה פיתוח השצ"פ 
)תא שטח 502( מקצהו המערבי ועד גבול צפון מערבי 

של תא שטח 111. 
מ-  יותר  לא  אכלוס  לאחר  השצ"פ,  ביצוע  השלמת   

60% משטחי הבנייה".
לאכלוס  תנאי  כי  יקבע  המבוקש:  השלביות  שינוי   
השלמת  יהיה  א'  במתחם  להשכרה  האחרון  המבנה 
)הנמצא   501 שטח  בתא  המצוי  מהשפ"פ  חלק  פיתוח 
חלק  פיתוח  וכן  שלביות(  לשינוי  הבקשה  בתחום 
מהשצ"פ בתא שטח 502, בכפוף לאמור בסעיף א' לעיל.

סעיף 6.1.7 בתכנית המאושרת:   )5
"תנאי למתן היתר בנייה יהיה אישור היחידה לאיכות   
הסביבה של עיריית רמת גן והמשרד לאיכות הסביבה 

כי דרישות המשרד להגנת הסביבה בוצעו כנדרש."
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שינוי השלביות המבוקש: יקבע כי תנאי למתן היתר   
והמשרד  הסביבתית  היחידה  אישור  יהיה  בנייה 
השלביות  עפ"י  בנפרד,  מתחם  לכל  הסביבה  להגנת 

הקבועה בתכנית הראשית רג/ 1330.
סעיף 6 י"ג בתכנית המאושרת:   )6

"שימור מגדל המים.   
תנאי לאכלוס המבנה הראשון - ביצוע שימור מגדל   

המים בפועל"
מגדל  שימור  כי  יקבע  המבוקש:  השלביות  שינוי   
המים יהיה תנאי בהיתרי הבנייה של מתחם ב' ותנאי 
ביצוע  יהיה  ב'  במתחם  הראשון  המבנה  לאכלוס 

עבודות שימור מגדל המים.
מסמכי הבקשה לשינוי שלביות יכללו נספח בינוי, מצגת,  ב. 
במסמכים  לעיין  ניתן  תחבורתית.  בדיקה  הסבר,  דברי 
האמורים במשרדי הוועדה המחוזית ת"א ובאגף ההנדסה 

של עיריית רמת גן.

הגשת  סיום  ממועד  יום   30 עד  בבקשה  תדון  הוועדה 
ההתנגדויות, כאמור בסעיף 1 לעיל )בכוונת הועדה להשלים 
שיוגשו  ככל   .)2017 פברואר  חודש  עד  בבקשה  הדיון  את 

התנגדויות, ידונו בוועדת משנה ב' להתנגדויות.

כל מעוניין רשאי לעיין בהודעה, בימים ובשעות שהמשרדים 
מינהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל  התכנון. 
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על 
פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 30 ימים ממועד 
בעתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה 
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך 
67012 טלפון: 03-7632586. קבלת קהל  125 תל אביב-יפו  בגין 
בוועדה המחוזית בימים א', ג', ה' בין השעות 11:00-14:00. יש 
לציין פרטי יצירת קשר לרבות דוא"ל/פקס אם קיימים. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רמת 

גן, המעגל 26 רמת גן טלפון: 03-6753515

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: רמת השרון

הודעה לפי סעיף 106 ב' לחוק לתכנית מפורטת מס': 
553-0285353

שם התכנית: תכנית מפורטת לחיזוק מבנים עפ"י 
סעיף 23 לתמ"א 38 - רש/3838

 21.11.16 מיום  להתנגדויות  משנה  וועדת  להחלטת  בהתאם 
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 106ב' לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, על שינויים בתכנית 553-0285353.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
תכנית זו תחול על השטח התחום בקו כחול בתשריט המצורף 
)להלן - התשריט( המהווה חלק בלתי נפרד מתכנית זו, בתחום 

העיר שבין דרך 5 מדרום ורחוב יבנה מצפון.
X: 185000 קואורדינטה
Y: 672000 קואורדינטה

מרחבי תכנון גובלים: 
חוף השרון, פתח תקוה, הוד השרון, הרצליה, תל אביב-יפו.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גושים בשלמות: 6415, 6416, 6417, 6418, 6599, 6793, 6794, 7271.
גוש: 6333 חלקות במלואן: 7 - 28, 32 - 34, 36 - 44, 46 - 50, 53 
 185 ,182 ,178 ,177 ,171 - 138 ,136 - 107 ,103 - 84 ,80 - 59 ,55 -
 ,236 - 232 ,230 - 223 ,220 - 214 ,212 ,211 ,209 ,208 ,199 ,193 -
.294 - 290 ,288 - 280 ,278 - 266 ,264 ,252 - 246 ,244 - 242 ,238

גוש: 6333 חלקי חלקות: 296, 307.
גוש: 6334 חלקות במלואן: 18, 39 - 74, 79, 81 - 125, 127 - 220.

גוש: 6334 חלקי חלקות: 23.
גוש: 6341 חלקות במלואן: 30 - 35, 61 - 63, 69 - 74, 79 - 122, 
 ,161 - 156 ,154 ,152 - 147 ,145 ,140 ,139 ,137 ,135 ,134 ,131 - 129

.216 - 214 ,210 - 176 ,165 - 164
גוש: 6547 חלקות במלואן: 42 - 102, 104 - 108, 114, 120 - 135, 

.140 ,138
גוש: 6547 חלקי חלקות: 137.

גוש: 6550 חלקות במלואן: 8 - 10, 14 - 16, 20, 22 - 115, 121 
 ,170 - 162 ,160 - 157 ,155 - 152 ,150 - 147 ,144 - 137 ,122 -
 ,212 ,208 ,206 ,203 ,200 ,199 ,196 ,187 - 185 ,182 ,179 ,177 - 175

.246 - 227 ,224 - 222 ,220 ,218 ,216
גוש: 6550 חלקי חלקות: 11, 214.

גוש: 6551 חלקות במלואן: 34 - 48, 51 - 76, 79 - 162, 167 - 186, 
 261 ,258 ,256 - 247 ,245 - 243 ,241 - 240 ,236 - 233 ,231 - 193
 ,329 - 318 ,310 ,309 ,307 - 299 ,297 - 282 ,277 ,276 ,274 ,272 -

.505 - 446 ,443 - 433 ,431 - 407 ,405 - 403 ,401 - 335
גוש: 6551 חלקי חלקות: 232.

גוש: 6552 חלקות במלואן: 30 - 71, 76 - 77, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 
 ,203 ,201 - 157 ,152 ,150 - 123 ,119 - 112 ,109 ,107 ,106 ,100 - 92

.308 - 289 ,286 ,285 ,277 - 242 ,240 - 216 ,207 ,206 ,204
גוש: 6552 חלקי חלקות: 1, 8, 9.

גוש: 6597 חלקות במלואן: 66 - 67, 70 - 78, 81 - 85, 87 - 89, 
 ,36 - 15 ,122 - 121 ,119 ,113 - 111 ,109 - 101 ,98 - 97 ,95 - 91
 - 168 ,164 - 152 ,151 ,150 - 137 ,84 ,79 - 76 ,74 - 58 ,54 - 38
 ,281 - 274 ,272 ,271 ,268 ,267 ,264 ,260 - 257 ,245 - 217 ,172
 ,338 - 336 ,333 ,331 ,329 - 310 ,305 - 302 ,297 - 295 ,293 - 283
 375 ,373 ,371 ,366 - 360 ,357 ,356 ,353 ,351 ,347 ,346 ,344 - 340
 ,524 - 469 ,466 - 419 ,417 ,415 - 410 ,408 - 402 ,395 ,393 -

.561 - 555 ,548 ,546 - 526
גוש: 6598 חלקי חלקות: 370, 394, 396.

גוש: 6600 חלקות במלואן: 8 - 9, 11 - 39.
גוש: 6613 חלקות במלואן: 18.

גוש: 6613 חלקי חלקות: 3 - 4, 15.
גוש: 6614 חלקות במלואן: 33 - 153, 155 - 199, 202 - 215, 217 
 ,319 - 304 ,301 - 283 ,275 - 263 ,261 - 233 ,229 - 228 ,222 -
 - 358 ,355 - 348 ,346 - 343 ,341 - 333 ,330 - 329 ,325 - 321
 ,411 ,407 - 403 ,401 - 400 ,398 - 385 ,382 - 376 ,373 - 371 ,367
 ,452 ,450 ,448 ,446 ,444 - 443 ,441 - 438 ,436 - 423 ,417 - 414
.501 - 500 ,497 - 496 ,493 ,488 ,486 ,484 ,473 ,461 ,459 ,456 ,454

גוש: 6614 חלקי חלקות: 498.
גוש: 6862 חלקות במלואן: 6 - 7, 9 - 56, 58.

גוש: 6862 חלקי חלקות: 57.
גושים בחלקיות: 6598.
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עיקרי הוראות התכנית:
קביעות זכויות והוראות בנייה   .1

קביעת הוראות בינוי   .2
קביעת הוראות להריסה   .3

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

טייבה, טייבה 40400 טלפון: 09-7992808

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: טירה

 הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס': 
403-0124974

שם התכנית: תוספת 3 יח"ד ושטחי בנייה והקטנת 
קווי בניין במזרח טירה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס':  מפורטת  תכנית  דחיית  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
בעיתונים  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה   403-0124974
עמ'  התשעה,   ,7043 הפרסומים  ובילקוט   15/5/2015 בתאריך 

5978, בתאריך 19/5/2015.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

טר/ במ/ 3003 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טירה, שכונה מזרחית של עיר טירה

גושים וחלקות:
גוש: 7773, מוסדר, חלקי חלקות: 32.

מטרת התכנית:
יח"ד, ב–4 קומות על קומת   6 בן  הסדרת מבנה קיים למגורים 

עמודים וקביעת זכויות והוראות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת יח"ד מ–3 יח"ד ל–6 יח"ד א. 

הגדלת שטח הבנייה העיקרי מ–315 מ"ר ל–648 מ"ר ושטחי  ב. 
השירות מ–47.5 מ"ר ל–270 מ"ר.

תוספת קומה. ג. 
הקטנת קווי בניין כמסומן בתשריט ד. 

קביעת זכויות והוראות בנייה ל–6 יח"ד.  ה. 

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   08-9788409

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  בדבר  הודעה 
 ,5264 עמוד  התשעו,   ,7250 הפרסומים  ובילקוט   15/04/2016

בתאריך 17/04/2016.

עמדת  ואת  המתנגדים  עמדת  את  ששמעה  לאחר  הוועדה 
הוועדה המקומית, שוקלת לבצע בתכנית את התיקונים הבאים:
כמפורט  מערבה,   3 מס'  למימוש  מתחם  תחום  הרחבת  א. 

בהתנגדות מהנדס העיר.
הרחבת מתחם מימוש 1 על חשבון מתחם מימוש 9 באופן  ב. 

שרחוב "כ"ט בנובמבר" ייכלל במתחם מימוש 1.
שינוי סעיף 6.4.ח' בהוראות התכנית המופקדת כך שבמקום  ג. 
עד 50 יח"ד יירשם עד 100 יח"ד מתוקף תמ"א 38 במתחם 8.

מ"ר   90 דירה מעל  כך שככל שתתקבל  הגדלת הצפיפות  ד. 
תתאפשר תוספת יח"ד מעבר לקיימות בקומה הטיפוסית, 

ובשיקול דעת מהנדס העיר.

המקומית  הועדה  ידי  על  יפורסמו  השינויים  בדבר  ההודעה 
במתכונת הפקדה, למעט פרסום ברשומות, ניתן יהיה להעביר 
יום ממועד הפרסום אל   30 השגות לשינויים המוצעים בתוך 

הועדה המחוזית. 

בימים  כאמור,  ובשינויים  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. הועדה המחוזית 
אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
67012 טלפון: 03-7632586, ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רמת 
השרון, שד ביאליק 41 רמת השרון 47207 טלפון: 03-5483829, 

הועדה תשוב ותדון בתום המועדים כאמור לעיל.

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

מחוז מרכז

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: טייבה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
402-0156067

שם התכנית: "גני ילדים טייבה"
והבנייה,  בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה טייבה 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 402-0156067 גרסת: הוראות - 17 

תשריט - 10

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

טב/ 2593 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טייבה.

שכונה בדוית בחלקה הדרום מערבי של העיר ,מערבית לכביש 
444

גושים וחלקות:
גוש: 7834, מוסדר, חלקי חלקות: 15, 16, 29, 47.

מטרת התכנית:
גני  זכויות בנייה וקביעת בינוי המגרש לבניית כיתות  קביעת 

ילדים
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מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
408-0152835

שם התכנית:נת/9/750/ב - בית האקדמיה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה - 1965 )להלן: "החוק"(, כי במשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון 
 408-0152835 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  נתניה  ולבנייה 

גרסת: הוראות - 46 תשריט - 22

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

נת/ 750/ 8 שינוי 
נת/ 750 שינוי 

נת/ 750/ א שינוי 
נת/ מק/ 750/ 9/ א כפיפות 

נת/ 400/ 7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נתניה רחוב: דרך דגניה .

מערבית לחורשת הסרג'נטים בקרית השרון.
חלק מתכנית נת/750.

גושים וחלקות:
גוש: 9902, מוסדר, חלקות במלואן: 14.

מגרשים:
1520 בהתאם לתכנית נת/מק/9/750/א

מטרת התכנית:
הקמת 64 יח"ד במבנה בן 18 קומות מגורים על גבי קומת כניסה 

ומסחר.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגרש לאזור מיוחד למגרש למגורים ומסחר. א.  

 1260  + למגורים  מ"ר   7001 עיקריים  בנייה  שטחי  תוספת  ב.  
מ"ר למרפסות מקורות + 100 מ"ר שרותי פנאי + שטח של 

750 מ"ר למסחר.
קביעת 64 יח"ד. ג.  

מסחרית  קומה  על  קומות   6  + ממרתף  קומות  תוספת  ד.  
וקומה  כניסה  קומת  גבי  על  מגורים  קומות   18  + למרתף 

מסחרית במפלס השצ"פ.
שינוי קווי בנין. ה.  

שינוי הוראות בינוי. ו.  
תיקון חישוב שטח ההפקעה מ–104 ל–168.5 מ' לדרך עפ"י  ז.  

המדידה במגרש 1520 עפ"י נת/מק/9/750/א.

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

נתניה, הצורן 6 נתניה 42439 טלפון: 09-8603170

טירה, טירה 44915 טלפון: 09-7938914, כל מעוניין רשאי לעיין 
בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: יבנה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
יב/ 252/ 1

שם התכנית: יב/ 252/ 1
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה יבנה 

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': יב/ 252/ 1 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

משמ/ 142 שינוי 
יב/ 220/ ב שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: יבנה.

מזרח העיר ,חלק ממע"ר יבנה החדש.

גושים וחלקות:
גוש: 3514 חלקי חלקות: 6 - 10, 106.

מטרת התכנית:
הדרום  במע"ר  והצלה  חרום  ומוסדות  למבנים  שטח  הקצאת 
מזרחי של יבנה.מהווה שינוי ייעוד משטח מע"ר )לפי יב/220/ג( 

ומאזור חקלאי לשטח למבני ציבור חירום.

עיקרי הוראות התכנית:
חקלאי  ושטח  יב/220/ג(  )לפי  מע"ר  משטח  ייעוד  שינוי  א. 
מסומן  והצלה.  חרום  ומוסדות  למבנים  ציבורי  לשטח 

בתשריט בצבע חום תחום אדום.
ותחנת  אש  כיבוי  תחנת  של  מותרים  שימושים  קביעת  ב. 
הועדה  ע"י  שתקבע  תכלית  כל  ו/או  מד"א  שירותי 

המקומית לנושא מבני ציבור לחרום והצלה.
קביעת זכויות בנייה והוראות בינוי בשימושים המותרים. ג. 

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

יבנה, שד דואני 3 יבנה 70600 טלפון: 08-9433380

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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עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות להרחבת החופים באמצעות הקמת שוברי  א. 

גלים מנותקים והזנת חול.
קביעת הוראות לפתרונות יצוב מצוק קבועים ב. 

קביעת הוראות לשטחי התארגנות ג. 
קביעת הוראות לשלביות ביצוע שוברי הגלים  ד. 

קביעת הנחיות לביצוע ניטור ותחזוקת המצוקים והחופים. ה. 
קביעת תנאים למתן היתר. ו. 

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

נתניה, הצורן 6 נתניה 42439 טלפון: 09-8603170

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון

 הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס': 
רצ/ 1/ 50/ 52

שם התכנית: קביעת אזורי מגורים א', ב' ו–ג', התווית 
מערכת דרכים חדשה וקביעת שבצ"ים ושצפ"ים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  דחיית   התשכ"ה-1965,בדבר 
רצ/ 1/ 50/ 52 שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים 
בתאריך 22/07/2010 ובילקוט הפרסומים 6135, התשעא, עמ' 28, 

בתאריך 16/09/2010.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

רצ/ במ/ 1/ 50/ 50 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ראשון לציון.

גושים וחלקות:
גוש: 6092 חלקות במלואן: 25, 72 - 75, 81 - 85, 87 - 107, 116 - 120, 
 ,161 ,159 ,157 ,155 ,153 ,151 ,149 ,147 ,145 ,143 ,134 - 131 ,125 ,124

.175 ,173 ,171 ,165 ,163
גוש: 6092 חלקי חלקות: 86, 128, 166.

גוש: 6093 חלקות במלואן: 146 - 147, 212, 215, 238 - 241, 265 - 271, 
.285 - 281 ,273

גוש: 6093 חלקי חלקות: 12.

מטרת התכנית:
קביעת אזורי מגורים א', ב'ו–ג'. סה"כ 1,373 יחידות דיור.   .1

קיימות,  דרכים  הרחבת  חדשה,  דרכים  מערכת  התווית    .2
והתווית דרכים משולבות. 

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
408-0153510

 שם התכנית:שימור מצוקי חוף נתניה מקטע
סירונית - ארגמן

והבנייה,  בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 408-0153510 גרסת: הוראות - 18 

תשריט - 11

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
נת/ 600/ א שינוי 

נת/ 343/ 19/ א שינוי 
נת/ 434 שינוי 

נת/ 539/ ב שינוי 
נת/ 400/ 7 שינוי 

תמא/ 13/ 9/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נתניה.

חוף  בדרום,  סירונית,  חוף  בצפון,  בים-מערב,  תחום  השטח 
ארגמן ובמזרח מגג המצוק ועד 400 מ' בתוך השטח הימי.

X: 185188 קואורדינטה
Y: 692924 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 8247 חלקות במלואן: 207, 214.
גוש: 8252 חלקות במלואן: 164, 165, 174.

גוש: 8253 חלקות במלואן: 111, 239, 247, 265.
גוש: 8253 חלקי חלקות: 258.

גוש: 8258 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4.
גוש: 8262 חלקות במלואן: 127, 128, 131.

גוש: 8263 חלקי חלקות: 1.
גוש: 8567 חלקות במלואן: 15, 16, 21, 23.

גוש: 8568 חלקי חלקות: 128, 147.
גוש: 9242 חלקות במלואן: 3.
גוש: 9242 חלקי חלקות: 1, 2.

לא מוסדר:
גוש: 999 חלקי חלקות: 999.

מטרת התכנית:
ערכיו  פי  על  המצוק  והגנת  לייצוב  תכנונית  מסגרת  יצירת 
הטבעיים באמצעות שוברי גלים מנותקים, הזנת חול, הרחבת 
חופים ובפתרונות קבועים רגישים לסביבה לשם מניעת סיכון 
ובחופי  הנופיות  בטיילות  התיירות  מורשת  ושימור  אדם  חיי 
הרחצה של נתניה. תכנון המגלם ראיה גוללת מגג המצוק עד 

מרחק 400 מ' בתחום הים. 
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ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   ,08-9788409
ראשון לציון, הכרמל 20 ראשון לציון 75264 טלפון: 03-9547577, 
ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':רצ/ 1/ 21/ 8
שם התכנית: פארק האגם - ראשון לציון

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': רצ/ 1/ 21/ 8

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
רצ/ 1/ 21/ 9 שינוי 

רצ/ 1/ 70 שינוי 
רצ/ מק/ 1/ 21/ 11 שינוי 
רצ/ מק/ 1/ 21/ 10 שינוי 

רצ/ 1/ 21 שינוי 
רצ/ 1/ 1 שינוי 

רצ/ מק/ 1/ 21/ 7 שינוי 
רצ/ מק/ 1/ 21/ 2 שינוי 

רצ/ 1/ 21/ 1 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תתל/ 36 כפיפות 
תמא/ 3 כפיפות 

תממ/ 3/ 21 כפיפות 
תמא/ 4 כפיפות 

תמא/ 10 כפיפות 
רצ/ 1/ 105 כפיפות 

מח/ 148 כפיפות 
תמא/ 18/ 4 כפיפות 

מח/ 147 כפיפות 
תמא/ 12 כפיפות 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

מח/ ש/ 564

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ראשון לציון.

מצפון,  אבן  אבא  שד'  בין  לציון  ראשון  מערב  האגם,  פארק 
המשך דרך 431 מדרום, שד' מרילנד ממערב וכביש 20 ממזרח

שד' אבא אבן, שד' מרילנד, רחוב המאה ועשרים, המשך דרך 
431 ודרך 20.

גושים וחלקות:
גוש: 3946 חלקות במלואן: 359 - 360, 363 - 365.

גוש: 3946 חלקי חלקות: 227, 229, 357, 361.
גוש: 3947 חלקי חלקות: 3, 7.

מטרת התכנית:
פיתוח איזור פארק האגם בראשון לציון כאזור תעשייה עתירת 
ידע, מלונאות, פארק הרפתקאות ושעשועים, אטרקציות, נופש, 
בידור, פנאי וספורט תוך שמירה על האגם כערך סביבתי ונופי.

עיקרי הוראות התכנית:
ודרכים  חניון  ונופש,  ספורט  משצ"פ,  ייעוד  שינוי  א.  
מלונאות,  ותיירות,  מסחר  ידע,  עתירת  ותעשייה  למסחר 

קביעת שטחים לבנייני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.    .3
קביעת הוראות וזכויות בנייה לאזורים השונים.    .4

קביעת הוראות לחלוקה חדשה וכן לאיחוד וחלוקה חדשה    .5
ג'  ז' לפרק  סימן  ללא הסכמת הבעלים בהתאם להוראות 

לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   ,08-9788409
ראשון לציון, הכרמל 20 ראשון לציון 75264 טלפון: 03-9547577, 
ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון

 הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס': 
רצ/ 1/ 50/ 52/ 1

 שם התכנית: קביעת אזורי מגורים א' ב' ו–ג', 
סה"כ 1,474 יחידות דיור.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  דחיית  בדבר   ,1965  -  התשכ"ה 
רצ/ 1/ 50/ 52/ 1 שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים 
בתאריך 23/7/2010 ובילקוט הפרסומים 6135, התשעא, עמ' 29, 

בתאריך 16/9/2010.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

רצ/ במ/ 1/ 50/ 50 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ראשון לציון.

גושים וחלקות:
גוש: 6084 חלקי חלקות: 1, 43, 47.

גוש: 6089 חלקי חלקות: 1 - 6, 12, 40, 41.
גוש: 6090 חלקות במלואן: 10 - 24, 26, 29 - 31, 33 - 38, 40 - 46, 

.49 ,48
גוש: 6090 חלקי חלקות: 6 - 7, 27, 47.

גוש: 6091 חלקות במלואן: 59.
גוש: 6092 חלקות במלואן: 130, 137, 139, 141.

גוש: 6092 חלקי חלקות: 86, 166.

מטרת התכנית:
קביעת אזורי מגורים א' ב' ו–ג', סה"כ 1,474 יחידות דיור.   .1

קיימות,  דרכים  הרחבת  חדשה,  דרכים  מערכת  התווית    .2
והתווית דרכים משולבות. 

צבוריים  ולשטחים  למסחר  ציבור,  לבניני  שטחים  קביעת    .3
פתוחים. 

קביעת הוראות ותקנות בנייה לאזורים השונים.    .4
התכנית  ביצוע  לצורך  פיתוח  למתחמי  חלוקה  קביעת    .5
לביצוע  ותשתיות  פיתוח  בינוי,  והנחיות להגשת תכניות 

לכל מתחם ומתחם, והוראות הבינוי בהם. 
קביעת הוראות לחלוקה חדשה וכן לאיחוד וחלוקה חדשה    .6
ג'  ז' לפרק  סימן  ללא הסכמת הבעלים בהתאם להוראות 

לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
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מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משצ"פ למגורים א

עיקרי הוראות התכנית:
השצ"פ  הפקעת  ביטול  עקב  א,  למגורים  משצ"פ  ייעוד  שינוי 

ובעקבות כך גדלה החלקה.

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

רחובות, ביל"ו 2 רחובות 76442 

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
רח/ 2010/ 3/ 2

שם התכנית:הרצל פינת הנשיא - הראשון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   ,1965  -  התשכ"ה 

רח/ 2010/ 3/ 2 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
רח/ 550/ א שינוי 

רח/ 2010 שינוי 
רח/ 2000/ י שינוי 
רח/ 2000/ ג ביטול 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

רח/ מק/ 2000/ ב/ 3 כפיפות 
רח/ 2000/ ג/ 2 כפיפות 

רח/ מק/ 2000/ ג/ 3 כפיפות 
רח/ 2000/ ב/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות רחוב: הרצל .

יישוב: רחובות רחוב: הנשיא הראשון 2 , 8 , 6 , 4 .

גושים וחלקות:
גוש: 3703 חלקות במלואן: 571 - 573, 593, 594.

מגרשים:
571, 572, 573, 593, 594 בהתאם לתכנית רח/ 2010

571, 572, 573, 593, 594 בהתאם לתכנית רח/ 550/ א

מטרת התכנית:
התכנית קובעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתכנית    .1

עתידית כמפורט להלן:
למגרש  וחלוקתן  ו–594   593  ,573  ,572  ,571 חלקות  איחוד   
שיעודו דרך, למגרש שיעודו שצ"פ ולמגרש שיעודו מגורים 

אטרקציות תיירותיות, שצ"פ, ספורט ונופש, תעלה/ מאגר 
מים, דרכים, חניונים עם טיפול נופי, תחנת תדלוק, מבני 

משק, מתקנים הנדסיים.
קביעת שימושים, זכויות, הוראות ומגבלות בנייה לכל ייעוד. ב.  

קביעת עקרונות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה. ג.  
התווית מערכת דרכים וחניות. ד.  

קביעת הנחיות לפיתוח השטח ולתשתיות. ה.  
קביעת הנחיות והמלצות בנושא איכות הסביבה. ו.  

קביעת הנחיות לתפעול אגם הסופרלנד ושמירה על מפלס  ז.  
מימיו ואיכותם.

שינוי בקו בנין לצד מערב בדרך 20 מ–120 מ' ל–75 מ'. ח.  
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתא שטח  ט.  

מס' 100 הכולל את חלקות 364,365, וחלק מחלקה 363.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14/8/2014 ובילקוט הפרסומים 6855, התשעד, עמ' 7357, בתאריך 

.12/8/2014

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

.pnim.gov.il

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
414-0284851

שם התכנית:בארי 25
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה - 1965 )להלן: "החוק"(, כי במשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון 
 414-0284851 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  רחובות  ולבנייה 

גרסת: הוראות - 11 תשריט - 5

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
רח/ 700/ 5 שינוי 

רח/ 2000/ ח כפיפות 
רח/ מק/ 2000/ ב/ 2 כפיפות 

רח/ 2000/ א כפיפות 
רח/ מק/ 2000/ ב/ 5 כפיפות 

414-0201608 כפיפות 
תמא/ 3/ 38 כפיפות 
תממ/ 3/ 21 כפיפות 

תמא/ 38 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

תמא/ 23/ א/ 4 כפיפות 
רח/ 2000/ ב/ 6 כפיפות 
רח/ 2000/ ב/ 1 כפיפות 

רח/ 2000/ טז כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות רחוב: בארי 25 .

גושים וחלקות:
גוש: 3647, מוסדר, חלקות במלואן: 39.
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3. תוספת בשטחי בנייה.
4. קביעת קוי בנין.

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

התכנית  בתחום  המותרים  העיקריים  השטחים  הגדלת   .2
מ–328 מ"ר ל–700 מ"ר. 

הגדלת מס' יח"ד מ–2 יח"ד ל–3 יח"ד.  .3
קביעת קוי בנין כמפורט בתשריט המצורף.  .4

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6042 עמ'  התשעו,   ,7262 הפרסומים  ובילקוט   19/5/2016

בתאריך 10/5/2016.

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

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רמלה

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
לה/ 16/ 14/ 8

שם התכנית:מצליח צפון: שינוי ייעוד
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
לה/ 16/ 14/ 8 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

גז/ 16/ 14 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רמלה, שכונה: מצליח צפון

גושים וחלקות:
גוש: 5932 חלקות במלואן: 20 - 21, 29, 41, 43 - 44, 48, 51, 55.

גוש: 5933 חלקות במלואן: 79, 84, 95.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים לשצ"פ, משב"צ למגורים, משב"צ לשצ"פ 
בכל  בשטחים  סה"כ  שינוי  ללא  לשב"צ,  ומשצ"פ  ולמגורים 

ייעוד.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במיקום שטחים למבני ציבור, מגורים ושטחים ציבוריים 

פתוחים ללא שינוי ביחס בין שטחי ייעודי הקרקע.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
29/7/2011 ובילקוט הפרסומים 6292, התשעא, עמ' 6497, בתאריך 

.12/9/2011

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

רמלה,  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .9788409
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   , רמלה   9 משה  מבצע 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 

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

ד' ולמגרש שיעודו דיור מיוחד במסחר, המיועד להשכרת 
יחדות דיור לסטודנטים בלבד.

קביעת זכויות והוראות בנייה לתחום התכנית.   .2
בכדי  וחניה,  תנועה  נוף,  פתרונות  עם  מנחה  בינוי  קביעת    .3
לאפשר בנייה בכל אחד מהמגרשים המיועדים לבנייה בנפרד.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מגרשים מאזור מגורים מרכזי - מוצע ומאזור    .1

מגורים ב' לאזור מגורים מיוחד ומסחר ולאזור מגורים ד'.
שינוי מיקום השצ"פ.   .2

האחד  מבנים  שני  לבנות  יהיה  שניתן  כך  קומות  תוספת    .3
בפינת הרחובות הרצל והנשיא הראשון בן 15 קומות מעל 
לקומת קרקע ו–3 קומות מרתף והשני בהמשך רח' הנשיא 
הראשון בן 8 קומות + קומה 9 חלקית מעל לקומת עמודים 

מפולשת ו–2 קומות מרתף.
שינוי בזכויות הבנייה כמפורט להלן.   .4

שינוי בקוי הבנין כמפורט להלן וכמפורט כתשריט הרצ"ב.   .5
קביעת זכויות והוראות בנייה.   .6

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6815 עמוד  התשעג,   ,6627 הפרסומים  ובילקוט   25/07/2013

בתאריך 11/07/2013.

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

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
414-0115410

שם התכנית:רח/ 950/ 44 - דניאלי עמוס 29
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   ,1965  -  התשכ"ה 

414-0115410 גרסת: הוראות - 14 תשריט - 8.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

רח/ 950 שינוי 
רח/ 2000/ ב/ 6 כפיפות 

רח/ מק/ 2000/ ב/ 5 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

רח/ 2000/ ב/ 1 כפיפות 
רח/ מק/ 2000/ ב/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות רחוב: דניאלי עמוס 29.

גושים וחלקות:
גוש: 3655, מוסדר, חלקות במלואן: 369.

מטרת התכנית:
1. שינוי ייעוד מאזור מגורים א' מיוחד לאזור מגורים ב'.

2. הגדלת מס' יח"ד.
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תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תממ/ 3/ 21 אישור ע"פ תמ"מ 

תמא/ 22 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
המורדות המזרחיים של השומרון בלב ציר הגבעות המזרחיות 
מכביש 465 בצפון ועד נחל נטוף בדרום, ומהקו הירוק במזרח 

ועד כביש מס' 6 במערב.

מרחבי תכנון גובלים: שהם.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גושים בשלמות: 4807, 4809, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5534, 
 5543 ,5542 ,5541

גוש: 4785 חלקות במלואן: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
 ,75 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35

.119 ,115 ,83 ,79 ,78 ,77 ,76
גוש: 4785 חלקי חלקות: 15, 19, 23, 24, 52, 53, 54, 73, 74, 80, 81, 

.122 ,116 ,113 ,88 ,84 ,82
גוש: 4788 חלקות במלואן: 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

.51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44
גוש: 4788 חלקי חלקות: 16, 27, 28, 30, 31, 32, 33.

גוש: 4795 חלקות במלואן: 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,55

.76 ,75 ,74 ,73
גוש: 4795 חלקי חלקות: 13, 37, 41, 43, 46, 56, 77, 79.

גוש: 4796 חלקות במלואן: 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 
 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28
 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47

.72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65
גוש: 4796 חלקי חלקות: 11, 14, 20, 22, 39.

גוש: 4801 חלקי חלקות: 106, 107.
גוש: 4803 חלקי חלקות: 119.

גוש: 4804 חלקות במלואן: 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
 ,52 ,51 ,50 ,49 ,43 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27

.72 ,71 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53
גוש: 4804 חלקי חלקות: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 21, 40, 41, 

.73 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,48 ,45 ,44 ,42
גוש: 4806 חלקות במלואן: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52
 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70

.101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88
גוש: 4806 חלקי חלקות: 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 38, 39, 40, 41, 106.

גוש: 4808 חלקות במלואן: 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19

.49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37
גוש: 4808 חלקי חלקות: 2, 3, 5, 9, 17.

גוש: 4810 חלקות במלואן: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16

.42 ,35 ,34 ,33
גוש: 4810 חלקי חלקות: 6, 37.

גוש: 4814 חלקות במלואן: 30, 33, 34, 35, 57, 67.
גוש: 4814 חלקי חלקות: 14, 21, 22, 29, 65.

גוש: 4819 חלקות במלואן: 1, 2, 4, 116.
גוש: 4819 חלקי חלקות: 121, 127.

גוש: 5522 חלקי חלקות: 3.

גוש: 5523 חלקי חלקות: 1.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רעננה

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 
מקומית מס': רע/ 593

שם התכנית: רח' אלימלך רימלט 3-5 רעננה
מס':  תכנית  הפקדת  הודעת  ביטול  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת 
רע/ 593, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק 
 ,6560 הפרסומים  ובילקוט  התשכ"ה-1965,  והבנייה,  התכנון 

התשעג, עמ' 3252, בתאריך 07/03/2013.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

רע/ במ/ 2001 שינוי 
רע/ 1/ 292/ א שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רעננה רחוב: רימלט אלימלך 3 , 5 , 4 .

גושים וחלקות:
גוש: 7649 חלקות במלואן: 201.

מטרת התכנית:
תוספת שטחי בנייה עיקריים ל–2 דירות דו מפלסיות )דופלקס( 

בבניין קיים.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות בנייה:

שטחים עיקריים:
תוספת שטחי בנייה עיקריים ל–2 דירות דופלקס )חלקות משנה 
ו–11( כמסומן בנספח הבינוי ע"י קירוי 2 פרגולות בטון   5 מס' 
הקיימות בהיתר מעל 2 מרפסות בקומה שלישית + פתיחת 2 
חללים כלואים וסיפוחם לשטח הדירות, תוספת שטח עיקרי של 

14.00 מ"ר לכל דירה- סה"כ 28.00 מ"ר.

גגות:
הגבהת גגות הרעפים - 1.1 מ' בהתאם לנספח הבינוי.

המחוזית  הועדה  במשרדי:  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 91 רמלה 72430 טלפון: 
08-9788409, ובמשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רעננה, 
ושעות  בימים   ,09-7610516 טלפון:   43604 רעננה   6 השוק 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. וכן באתר האינטרנט של 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: חבל מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
424-0100032

שם התכנית:שמורת טבע הדום שומרון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל 
 424-0100032 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  מודיעין 

גרסת: הוראות - 25 תשריט - 12.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
גז/ 401/ 10 שינוי 
גז/ 401/ 8 שינוי 

תמא/ 14/ 4 פירוט 
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שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מזרח השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
458-0149724

שם התכנית:תוספת קומה רביעית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מזרח 
גרסת:   458-0149724 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  השרון 

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 

מש/ 7/ 1/ 18 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קלנסווה רחוב: אזור צפוני .

גושים וחלקות:
גוש: 7862, מוסדר, חלקי חלקות: 21.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ג למגורים ב' , תוספת קומה 
והקטנת  הבנייה  אחוזי  הגדלת  דיור,  יחידת  והוספת  רביעית 

קווי בנין.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים ג' לייעוד למגורים ב'.  .1

הגדלת אחוזי הבנייה העיקרי מ–30% ל–42%.  .2
הקטנת קו בנין קדמי מ–4 מטר ל–2.50 מטר.  .3

הקטנת קו בנין אחורי מ–5 מטר ל–2.50 מטר.  .4
תוספת קומה רביעית.  .5

תוספת יחידת דיור.  .6
קביעת זכויות והוראות בנייה.  .7

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

מזרח השרון, רח 14 123 קלנסווה 42837 טלפון: 09-8781542

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.

גוש: 5525 חלקי חלקות: 1, 2, 4, 5.
גוש: 5526 חלקי חלקות: 1.

גוש: 5532 חלקות במלואן: 1, 2, 3.
גוש: 5532 חלקי חלקות: 4, 7, 8, 9, 10.

גוש: 5533 חלקות במלואן: 4.
גוש: 5533 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 5.

גוש: 5535 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12.
גוש: 5535 חלקי חלקות: 6.

גוש: 5582 חלקות במלואן: 1, 2.
גוש: 5582 חלקי חלקות: 3, 4, 5, 6.

גוש: 5583 חלקות במלואן: 1, 7.
גוש: 5583 חלקי חלקות: 2, 3, 4, 5, 6.

גוש: 5671 חלקי חלקות: 1.
גוש: 5672 חלקות במלואן: 2, 3, 4.

גוש: 5672 חלקי חלקות: 1.
גוש: 5673 חלקות במלואן: 2.

גוש: 5673 חלקי חלקות: 1, 3, 4.
גוש: 5674 חלקי חלקות: 1.

גוש: 5675 חלקות במלואן: 1.
גוש: 5675 חלקי חלקות: 2, 5, 6.

גוש: 5676 חלקות במלואן: 1.

גוש: 5676 חלקי חלקות: 2, 3.
גוש: 5677 חלקי חלקות: 3, 4, 5, 6.
גוש: 5678 חלקי חלקות: 1, 3, 4, 5.

גוש: 5679 חלקי חלקות: 1, 2, 4, 5, 6, 7.
גוש: 5680 חלקות במלואן: 1, 3.

גוש: 5680 חלקי חלקות: 2.
גוש: 5681 חלקות במלואן: 2, 3, 5, 6, 7.

גוש: 5681 חלקי חלקות: 1, 4, 8.

מטרת התכנית:
לאומיים,  גנים  "חוק  פי  על  טבע  לשמורות  שטח  ליעד  א.  
שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח 1998

שמירה על ערכי טבע, נוף ומורשת בתחום השמורה ובסביבתה.  ב.  
שמירה על המסדרון האקולוגי בתחום ציר הגבעות המזרחיות.  ג.  

שמירה על בריכות החורף בתחום השמורה. ד.  

עיקרי הוראות התכנית:
ומניעת  אקולוגי  ממשק  למטרות  מבוקר  מרעה  יותר   .1
כל  ומורשת.  נוף  טבע,  במשאבי  פגיעה  וללא  שריפות 
רשות  באישור  יהיו  מרעה  להכנסת  הנדרשות  הפעולות 

מרעה, רט"ג ומשה"ב בשטח השמורה. 
שינוי ייעוד מיער, תעשיה ושצ"פ לשמורת טבע.   .2

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

מודיעין, מודיעים 10 שהם 73100 טלפון: 03-9722887

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
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91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

מצפה אפק, גליס 9 פתח תקוה 49277 טלפון: 03-9302051

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: עמק לוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
על/ 314/ 34/ א

שם התכנית:משמר השבעה שינוי גבולות מגרשים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

על/ 314/ 34/ א

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

משמ/ 134/ גז שינוי 
גז/ 314/ 21 שינוי 
גז/ 314/ 9 שינוי 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: משמר השבעה .

גושים וחלקות:
גוש: 6796 חלקות במלואן: 88.

גוש: 6796 חלקי חלקות: 52, 56.

מגרשים:
48, 52, 56 בהתאם לתכנית גז/ 314/ 21

ה. בהתאם לתכנית גז/ 314/ 9

מטרת התכנית:
א. שינוי ייעודי קרקע וקביעת זכויות והוראות בנייה.

ב. שינוי גבולות מגרשים.
ג. איחוד בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע ממבני משק לספורט ונופש. א.  

שינוי ייעוד קרקע משטח פרטי פתוח לספורט ונופש  ב.  
שינוי ייעוד קרקע מתעשיה לספורט ונופש. ג.  

קביעת הוראות בנייה לייעוד קרקע ספורט ונופש. ד.  
איחוד בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון  ה.  

והבנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6/2/2015 ובילקוט הפרסומים 6958, התשעה, עמ' 2486, בתאריך 

.1/1/2015

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
08-9788409. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עמק 
לוד, כפר חב"ד 72915 טלפון: 03-9606961, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
455-0202713

שם התכנית: תלמים - באר יעקב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
 455-0202713 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אפק   מצפה 

גרסת: הוראות - 28 תשריט - 21

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ממ/ מק/ 1518/ 2 שינוי 
ממ/ 825 שינוי 
מח/ 120 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר יעקב .

צפונית ומסילת הברזל.
דרומית לתלמי מנשה.

מזרחית לפרוייקט "חתני פרס ישראל".

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 3834 חלקות במלואן: 20.
גוש: 3834 חלקי חלקות: 35, 58, 61, 80.

גוש: 3835 חלקי חלקות: 1, 13, 24.
גוש: 3837 חלקות במלואן: 15, 16, 17.

גוש: 3837 חלקי חלקות: 7, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 26, 27.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת 
סמי-רוויה(,  והשאר  רוויה  בבנייה   787 )מתוכם  יח"ד  כ–837 

שטחי מסחר וכן, מוסדות ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

עיקרי הוראות התכנית:
ציבורי  שטח  חקלאית,  מקרקע  הקרקע  ייעוד  את  לשנות    .1
פתוח ודרך מאושרת למגורים א', מגורים ד', מבנים ומוסדות 

ציבור, שטח ציבורי פתוח, דרך מוצעת ודרך מאושרת.
חלוקה למגרשי מגורים וקביעת סיווג ייעוד המגורים.   .2

קביעת הוראות בנייה: זכויות בנייה, קווי בנין, מס' קומות,    .3
מס' יח"ד במגרש.

קביעת הסדרי תנועה וחניה.   .4
קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.   .5

קביעה לפיתוח השטח: כבישים, תשתיות, גינון.   .6
ייעוד מגרשים למוסדות ציבור וקביעת הוראת בנייה בהם.   .7

הוראות לפיתוח נופי בתחום המתחם.   .8
בקשה להקלה של קו בניין מ–123 מ' ל–30 מ' עבור הדרך    .9

המקומית.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 



ילקוט הפרסומים 7397, י"א בכסלו התשע"ז, 11.12.2016  1416

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שורקות
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':

456-0143016
שם התכנית: החלפת שטחים בנחלה - בר/4/174

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 456-0143016 

גרסת: הוראות - 32 תשריט - 20

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
משמ/ 91/ 1 שינוי 

בר/ 174 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר מרדכי.

גושים וחלקות:
גוש: 5134, מוסדר, חלקות במלואן: 37, 38.

מטרת התכנית:
לחקלאי,  וממגורים  למגורים  מחקלאי  קרקע  יעודי  שינוי   .1
שינוי  וע"י  א'  שבחלקה  המגורים  חצר  תחום  שינוי  ע"י 

גבולות בין חלקה א' וחלקה ב' של המושב.
שינוי בקווי בנין למבנים חקלאיים.  .2

עיקרי הוראות התכנית:
לחקלאי  וממגורים  למגורים  מחקלאי  קרקע  יעודי  שינוי   .1
וע"י שינוי  א'  ע"י שינוי תחום חצר המגורים שבחלקה   ,

גבולות בין חלקה א' וחלקה ב' של המושב.
2.שינוי בקווי בניין למבנים חקלאיים.  .2

לאשרר מבנים קיימים בלבד אשר יחולו בקווי הבנין הבאים:   
הקטנת קו בניין מזרחי למבנה חקלאי - רפת - מרכז מזון   

מ–3.00 מ' ל–1.84 מ'.
הקטנת קו בנין מערבי למבנה חקלאי - רפת - מרכז מזון   

מ–3.00 מ' ל–1.50 מ' עד ל–1.22 מ'
רפת - מכון חליבה - מ–3.00 מ' ל–0.9 מ'  

רפת - מבנה עזר חקלאי סככה מ–3.00 מ' ל–קו בנין 0  
למבנים חדשים יחולו הוראות תכנית בר/ 174.  

הבנייה  לתחום  עד  יהיה  מגורים  למבנה  אחורי  בנין  קו   .3
המותר השטח הצהוב.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,645 עמוד  התשעו,   ,7131 הפרסומים  ובילקוט   29/10/2015

בתאריך 22/10/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
וכל המעוניין רשאי   ,  60948 ברנר  גבעת  ברנר  גבעת  שורקות, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: קסם

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ק/ 3300
שם התכנית: ק/ 3300

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ק/ 3300 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

משמ/ 68 שינוי 
ק/ 3287 שינוי 
אפ/ 100 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ג'לג'וליה.

גושים וחלקות:
גוש: 7506 חלקות במלואן: 21, 24 - 26.

גוש: 7506 חלקי חלקות: 22 - 23, 27 - 29, 31, 35.
גוש: 7636 חלקי חלקות: 31.

גוש: 8895 חלקות במלואן: 25 - 26.
גוש: 8895 חלקי חלקות: 11 - 12, 22, 24, 29 - 30.

מטרת התכנית:
תכנון מחדש, כחלק מחטיבת תכנון אחת ביחד עם תכנית   .1

שד/ 1004/ 5, של השטח הנזכר בסעיף א לעיל.
איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת הבעלים, על פי פרק   .2
ז' לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, של חלק  ג' סימן 

מהמתחם הדרומי של התכנית.
תוספת 376 יח"ד.  .3

תוספת שטחים לצרכי ציבור בחלק הצפוני מזרחי ובחלק   .4
ייעוד  שינוי  ידי  על  ג'לג'וליה,  הישוב  מזרחי של  הדרומי 

מקרקע חקלאית לשטח המיועד למגורים ולצרכי ציבור.
וחיבורו  הישוב  של  המזרחי  בחלק  טבעת  כביש  השלמת   .5

לכביש 5233 בדרום.

וזאת על ידי:
קביעת אזורי מגורים ב' וג' - במקום שטח לקרקע חקלאית.  .6
 - פתוח  פרטי  ושטח  פתוח  ציבורי  לשטח  אזור  קביעת   .7

במקום שטח לקרקע חקלאית.
התווית דרכים חדשות, חניות ושבילים.  .8

קביעת הוראות בנייה ופיתוח בתחום התכנית.  .9
בתחום  העובר  קנה  נחל  ערוץ  להסדרת  הוראות  קביעת   .10

שטח התכנית

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5/9/2014 ובילקוט הפרסומים 6860, התשעד, עמ' 7655, בתאריך 

.20/8/2014

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ובנייה קסם,  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-9788409
כפר קאסם כפר קאסם 49940 טלפון: 03-9370492, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 1231 שינוי 
ג/ 8588 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר כנא .

דרום-מזרח כפר כנא
X: 232900 קואורדינטה
Y: 738200 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 17396 חלקות במלואן: 67, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 81, 83, 88, 
.111 ,98 ,97 ,94 ,90 ,89

גוש: 17396 חלקי חלקות: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 71, 
.115 ,108 ,107 ,106 ,104 ,96 ,93 ,92 ,87 ,86 ,84 ,82 ,77 ,76 ,73 ,72

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה בדרום כפר כנא 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי למגורים, דרכים ושטחים ציבוריים

שינוי ייעוד ממגורים לדרך
שינוי ייעוד משטח למבנים ומוסדות ציבור למגורים ושטחים 

ציבוריים פתוחים
קביעת הוראות וזכויות בנייה

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 
 17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  מבוא העמקים,  ולבנייה  לתכנון 

טלפון: 04-6468585

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: מרום הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
209-0263913

 שם התכנית:תכנית מתאר מפורטת 
למתחם קבר הרשב"י - מירון

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 מרום 
הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 209-0263913 גרסת: 

הוראות - 33 תשריט - 20
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שורקות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
456-0256297

שם התכנית:בר\256\7\10 הוספת זכויות בנייה 
במגרש 258

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 456-0256297 

גרסת: הוראות - 15 תשריט - 8

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

בר/ 256 שינוי 
בר/ 256/ 7 שינוי 

בר/ מק/ 256/ 7/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: יד בנימין רחוב: דרך האבות 231 .

גושים וחלקות:
גוש: 5923, מוסדר, חלקות במלואן: 59.

מטרת התכנית:
הוספת זכויות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
ניוד שטח עיקרי ושירות ממתחת לכניסה הקובעת למעל  א.  

לכניסה הקובעת.
הגדלת סה"כ שטח עיקרי מ–250 מ"ר ל–290 מ"ר. ב.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20/5/2016 ובילקוט הפרסומים 7262, התשעו, עמ' 6044, בתאריך 

.10/5/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
וכל המעוניין רשאי   ,  60948 ברנר  גבעת  ברנר  גבעת  שורקות, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
257-0239558

שם התכנית:מתחם 4 - כפר כנא
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 מבוא 
גרסת:   257-0239558 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  העמקים 

הוראות - 25 תשריט - 17
איחוד  לעריכת  הוראות  הקובעת  תכנית  וחלוקה:  איחוד 

וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
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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 מרום הגליל, מירון 13910 טלפון: 04-6919806

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק הירדן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג/ 21873
שם התכנית:הוספת מגרשים ללא שינוי סה"כ כמות 

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

הירדן מופקדת תכנית מפורטת מס': ג/ 21873 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 17268 שינוי 
ג/ 7596 כפיפות 

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

תמא/ 35 כפיפות 
ג/ 9450 כפיפות 

תמא/ 13/ 9  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אלמגור .

X: 256750 קואורדינטה
Y: 758250 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 14076 חלקות במלואן: 2 - 127, 129 - 138, 142 - 147, 149 - 156.

גוש: 14076 חלקי חלקות: 128, 148.
גוש: 14078 חלקות במלואן: 12, 17 - 19, 26 - 27.

גוש: 14078 חלקי חלקות: 10 - 11, 22.
גוש: 14079 חלקות במלואן: 9 - 10, 12 - 15, 18.

גוש: 14079 חלקי חלקות: 7 - 8, 11.

מטרת התכנית:
הוספת מגרשים ע''י הפחתת יח''ד במגרשי מגורים מאושרים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעודי קרקע.  .1

שינוי שלבי ביצוע.   .2
במגרשים 290 - 314 )לפי ג/17268 המאושרת(: הפחתת יח''ד   .3

מ–2 יח''ד ל–1 יח''ד וזכויות בנייה מ–55% ל–40% עיקרי. 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 4069 שינוי 
ג/ 7438 שינוי 
ג/ 400 שינוי 

ג/ 13354 שינוי 
ג/ 8671 שינוי 
ג/ 9493 שינוי 
ג/ 374 שינוי 

ג/ 7475 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

תמא/ 3/ 11/ ב כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 
תמא/ 8 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 866 מס'  אזורית  ולדרך  מירון  למושב  מערב  ומדרום  בצמוד 

)כביש עכו-צפת : בסמוך לצומת מירון(
X: 241500 קואורדינטה
Y: 765100 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 13676 חלקות במלואן: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
.19 ,18 ,17 ,16 ,15

גוש: 13676 חלקי חלקות: 1, 2.
גוש: 13677 חלקי חלקות: 3, 4, 5, 13, 14, 16, 24, 26.

גוש: 13685 חלקי חלקות: 5, 14, 16.
גוש: 13688 חלקות במלואן: 11, 14, 22, 26, 32, 33, 56, 60, 63, 70.

גוש: 13688 חלקי חלקות: 3, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 29, 30, 
.83 ,81 ,77 ,67 ,66 ,61 ,58 ,53 ,51 ,49 ,42 ,41 ,40 ,39 ,36 ,35 ,34 ,31

גוש: 13689 חלקי חלקות: 2, 3, 5, 24, 25, 30, 43, 45, 48, 50, 58, 59.
גוש: 13690 חלקי חלקות: 4, 5, 13.

מטרת התכנית:
תכנון מחודש של מתחם קבר הרשב"י וסביבתו - כמענה  א. 

לחשיבותו ומעמדו הדתי והמסורתי. 
: המגיעים  רב של מבקרים  הסדרת המתחם לקליטת מס'  ב. 

לאתר ברכב וברגל, בכל ימות השנה.

עיקרי הוראות התכנית:
הרשב"י  קבר  פיתוח מתחם  לצרכי   - קרקע  ייעודי  שינוי  א. 

וסביבתו.
קביעת השימושים המותרים - לכל ייעוד קרקע. ב. 
קביעת הוראות והנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. ג. 

ביוב.  דרכים.  לפיתוח תשתיות:  והנחיות  הוראות  קביעת  ד. 
מים. ניקוז. חשמל

ארכיאולוגיים  אתרים  פתוחים,  לשטחים  הוראות  קביעת  ה. 
ואתרים בעלי ערך נופי.

קביעת הנחיות נופיות וסביבתיות. ו. 
קביעת השלבים וההתניות לביצוע. ז. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
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עיקרי הוראות התכנית:
הקטנת קווי בניין בהתאם למצב קיים.  .1

30מ''ר   + ו–3%  עיקריים  מ–42%  הבנייה  אחוזי  הגדלת   .2
לשרות ל–68% אחוזי בנייה כוללים מהם 49% זכויות בנייה 
עיקריים ו–19% לטובת שרות בהתאמה למצב הקיים בפועל.

תכסית המבנה תגדל מ35% ל-45%.  .3

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3672 עמוד  התשעו,   ,7209 הפרסומים  ובילקוט   11/03/2016

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 
אצבע הגליל, חצור הגלילית טלפון: 04-6800077, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
ג/ 21545

שם התכנית:פארק גן השירה - צומת קצבייה
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 מתאר מקומית מס': ג/ 21545 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תממ/ 11/ 3/ ג כפיפות 
ג/ 12358 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 3/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
X: 268600 קואורדינטה
Y: 765400 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 201000 חלקי חלקות: 3, 7 - 8, 29 - 30.

מטרת התכנית:
הקמת פארק אזורי יחודי בנושאי מוסיקה ושירה וחניון לילה 

לפעילות בתחום המוסיקה 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח ללא תכנון מפורט לשטח פארק / גן ציבורי 

)פארק גן השירה(
הסדרת דרך גישה לתכנית ולמחנה הצבאי.

חלוקת השטח לתאי שטח בהתאמה לשימושים ולרמת הפיתוח 
השונה

הקלה בקו בנין מדרך מס' 867 ליעוד גן ציבורי מ–80 מ' ל–40 מ'.
קביעת הוראות בינוי ופיתוח בהתאם לתכנית הבינוי והנוף

תוספת 25 מגרשי מגורים חדשים.   .4
הגדלת שטח מגרש 402 - מגורים בישוב כפרי.   .5

הוספת שטח למבני ציבור ושטחים פתוחים.   .6
הסדרת דרכי גישה למגרשי מגורים.   .7

קביעת מסדרון למעבר תשתיות.   .8

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

לתכנון ולבנייה עמק הירדן, טלפון: 04-6757636

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: אצבע הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
259-0262899

שם התכנית:שינוי קו בנין ותוספת אחוזי בנייה 
ג/21977.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 259-0262899 

גרסת: הוראות - 15 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 9334 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 
ג/ 18771 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
אג/ מק/ 9334/ 042 כפיפות 

גנ/ 15179 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונת הבוסתן רח' הגפן 24.

גושים וחלקות:
גוש: 14051 חלקות במלואן: 96.
גוש: 14051 חלקי חלקות: 157.

גושים ישנים:
גוש נוכחי: 14051 - גוש ישן: 13843.

X: 251065 קואורדינטה
Y: 766325 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת אחוזי בנייה ושינוי קו בנין.
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טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
רשאי  המעוניין  וכל   ,04-6969712 טלפון:   12900 קצרין  גולן, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

הודעה בדבר ביטול הודעת אישור תכנית מתאר 
מקומית והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית מתאר 

מקומית מס': ג/ 20230
שם התכנית: רה תכנון ושדרוג אזור תעשיה, רמת ישי

מתאר  תכנית  אישור  הודעת  ביטול  על  הודעה  בזה  נמסרת 
מקומית מס' ג/ 20230 שפורסמה בעיתונים ובילקוט הפרסומים 
בהתאם  וכי   .15/11/2016 בתאריך   ,683 עמוד  התשעז,   ,7378
נמסרת  התשכ"ה-1965,  והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף 
הודעה בדבר בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 20230

איחוד  לעריכת  הוראות  הקובעת  תכנית  וחלוקה:  איחוד 
וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

גנ/ 16220 שינוי 
ג/ 20756 שינוי 

ג/ בת/ 188 שינוי 
ג/ 11589 שינוי 
ג/ 4224 שינוי 
ג/ 303 שינוי 

ג/ 4392 שינוי 
ג/ 12016 שינוי 

2/ מע/ מק/ 219/ 43 שינוי 
2/ מע/ מק/ 4224/ 39 שינוי 

ג/ 2097 שינוי 
גנ/ 16865 שינוי 

2/ מע/ מק/ 4224/ 48 שינוי 
ג/ 18474 שינוי 

ג/ בת/ 219 שינוי 
ג/ 20663 שינוי 

2/ מע/ מק/ 4224/ 52 כפיפות 
תממ/ 2/ 9  

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תמא/ 34 כפיפות 
תמא/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רמת ישי .

אזור התעשייה בחלק הצפוני של רמת ישי

גושים וחלקות:
גוש: 11177 חלקי חלקות: 58, 63.

גוש: 11178 חלקות במלואן: 1 - 11, 21 - 33, 65, 67.
גוש: 11178 חלקי חלקות: 12 - 18, 39 - 41, 47, 62, 64, 66.

גוש: 11179 חלקות במלואן: 1 - 49, 57 - 61, 66 - 69, 72 - 80, 82, 84.
גוש: 11179 חלקי חלקות: 50 - 52, 62, 70 - 71, 81, 83.

גוש: 11180 חלקי חלקות: 32, 34, 38, 42.

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.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג/ 21345

שם התכנית:פארק יצירה לאמנים - צנובר, קצרין
והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 21345 

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

או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תממ/ 2/ 3 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
צנובר )בקרבה לכניסה הצפונית של קצרין(

גושים וחלקות:
גוש: 201000 חלקי חלקות: 40.

X: 264500 קואורדינטה
Y: 768885 קואורדינטה

מטרת התכנית:
ויצירה  פעילויות  למטרת  אמנותית  ליצירה  פארק  הקמת 

בתחום האמנות

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח ללא תכון מפורט לשטח תיירות )פארק  א.  

יצירה אמנותית( ושצ"פ.
הסדרת דרך גישה למתחם וחניון. ב.  

הבינוי  לתכנית  בהתאם  ופיתוח  בניוי  הוראות  קביעת  ג.  
המצורפת.

בלבד,  פיתוח  לצורך  תת-אזורית  מדרך  בנין  בקו  הקלה  ד.  
מ–45 מ' לקו בנין משתנה

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1333 עמוד  התשעו,   ,7152 הפרסומים  ובילקוט   20/11/2015

בתאריך 24/11/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
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ג/ 3815 שינוי  
ג/ 3956 שינוי  

תמא/ 23/ 21 כפיפות  
תמא/ 3 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  

תממ/ 2/ 9 אישור ע"פ תמ"מ 
תמא/ 22 אישור ע"פ תמ"א 

תמא/ 8/ 2 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 8 אישור ע"פ תמ"א 

תמא/ 35 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
X: 217000 קואורדינטה
Y: 776500 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 18216 חלקות במלואן: 12, 18, 22, 25, 27 - 30.

גוש: 18216 חלקי חלקות: 14 - 15, 17, 23 - 24, 31, 33, 38, 46.
גוש: 18219 חלקי חלקות: 12 - 14.

גוש: 18221 חלקי חלקות: 17 - 18, 52, 58.
גוש: 18224 חלקות במלואן: 16.
גוש: 18224 חלקי חלקות: 6, 28.

גוש: 18226 חלקי חלקות: 7, 9, 16, 24, 41, 43.
גוש: 18227 חלקות במלואן: 8.

גוש: 18260 חלקות במלואן: 34 - 35, 74.
גוש: 18260 חלקי חלקות: 5, 12, 18, 36, 37 - 38, 82, 85.

גוש: 18261 חלקי חלקות: 41, 43 - 44, 93 - 94, 106.
גוש: 18266 חלקי חלקות: 3.
גוש: 18268 חלקי חלקות: 2.

גוש: 18297 חלקי חלקות: 52.

גוש: 18298 חלקי חלקות: 13.
גוש: 18299 חלקות במלואן: 47, 49.

גוש: 18299 חלקי חלקות: 48.
גוש: 18300 חלקות במלואן: 12 - 14, 16.

גוש: 18300 חלקי חלקות: 15.
גוש: 18301 חלקות במלואן: 16 - 17.

גוש: 18301 חלקי חלקות: 13 - 15.
גוש: 18330 חלקי חלקות: 1 - 3, 22, 23.

גוש: 18331 חלקי חלקות: 5.
גוש: 18332 חלקי חלקות: 16.

גוש: 18333 חלקות במלואן: 7.
גוש: 18333 חלקי חלקות: 4.

גוש: 18522 חלקות במלואן: 1.
גוש: 18522 חלקי חלקות: 2, 5, 8.
גוש: 18523 חלקות במלואן: 24.

גוש: 18523 חלקי חלקות: 7, 19 - 21, 23, 25, 117.
גוש: 18524 חלקי חלקות: 2 - 6.

גוש: 18600 חלקי חלקות: 1 - 3, 15, 23, 25.
גוש: 18601 חלקי חלקות: 1, 3.

גוש: 18602 חלקי חלקות: 1, 14 - 15, 26.
גוש: 18603 חלקות במלואן: 10 - 12, 19 - 20.

גוש: 18603 חלקי חלקות: 1, 4 - 5, 7 - 9, 14, 16 - 18, 21 - 22, 23.
גוש: 18608 חלקות במלואן: 5 - 6, 21.

גוש: 18609 חלקות במלואן: 3, 8.
גוש: 18609 חלקי חלקות: 15, 17 - 18.

גוש: 18613 חלקות במלואן: 26.

גוש: 11243 חלקי חלקות: 5.
X: 216700 קואורדינטה
Y: 734900 קואורדינטה

מטרת התכנית:
כאזור  התעשייה  איזור  לפיתוח  תכנונית  מסגרת  יצירת    .1
לתעשייה קלה, מלאכה, מסחר, משרדים ותעשייה עתירת 

ידע, אחסנה, מבנים ומוסדות ציבור
ייעוד שטח למבנים ומוסדות ציבור ושטחים פתוחים   .2

הסדרת מערכת הכבישים בתחום אזור התעשייה וחיבורו    .3
למערכת הכבישים הקיימת

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מתעשיה, תעשיה קלה ומלאכה, אזור תעשיה    .1
ומלאכה  תעשיה  אזור  מיוחד,  ומלאכה  אז"ת  ומלאכה, 
זעירה, אזור תעשיה משרדים ומסחר לשימושים מעורבים 
הכוללים תעשיה, מסחר ומשרדים, מסחר ותעשיה עתירת 

ידע, מבנים ומוסדות ציבור.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.   .2

קביעת הוראות בנייה - קביעת גודל מגרש מינימלי, קווי    .3
בניין, גובה בניינים

קביעת הנחיות בינוי ועקרונות פיתוח   .4
קביעת הנחיות עיצוב אדר'   .5

קביעת שלבי ביצוע   .6
קביעת התנאים למתן היתר בנייה   .7

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7784 עמוד  התשעה,   ,7087 הפרסומים  ובילקוט   31/07/2015

בתאריך 04/08/2015.

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 
מבוא העמקים, ציפורן 5 נצרת עילית 17000 טלפון: 04-6468585 
ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: חבל אשר, מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
מס': ג/ 16362

שם התכנית:יערות, מצובה חניתה
והבנייה,  בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מטה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
אשר - ד.נ גליל מערבי, מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל מופקדת 

תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס': ג/ 16362 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 3467 שינוי  
ג/ 3466 שינוי  

ג/ 19779 שינוי  
ג/ 13764 שינוי  
ג/ 12869 שינוי  
ג/ 12840 שינוי  
ג/ 12364 שינוי  
ג/ 4908 שינוי  
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מקומית לתכנון ולבנייה מטה אשר - ד.נ גליל מערבי, טלפון: 
04-9879621, ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ 

מעלה הגליל, מעונה, טלפון: 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.

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

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

חננו ועננו בע"מ
)ח"פ 51-491439-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
משה  רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,10.1.2017 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,10 דיין 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו כהן, מפרק

אסף הובלות בע"מ 
 )ח"פ 512803149(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   30/11/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פלקס 

וחבא, מרח' מבצע הראל 12, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק 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 30/03/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

פלקס וחבא, מפרק

 

גוש: 18613 חלקי חלקות: 2, 3, 5 - 8, 11 - 14, 24, 25, 27, 30 - 32, 
.40 ,34

גוש: 18614 חלקות במלואן: 7 - 9, 15.
גוש: 18614 חלקי חלקות: 2 - 6, 10 - 11, 13, 18.

גוש: 18676 חלקות במלואן: 5 - 6, 39, 44.
גוש: 18676 חלקי חלקות: 1 - 4, 7 - 9, 14, 17 - 19, 23 - 25, 35, 

.45 ,42 ,40 ,38 ,36
גוש: 18681 חלקות במלואן: 1, 3.

גוש: 18681 חלקי חלקות: 2, 4 - 6, 9.
גוש: 19005 חלקי חלקות: 128.

גוש: 19006 חלקי חלקות: 5, 7, 11, 43.
גוש: 19011 חלקי חלקות: 17, 94.

גוש: 19012 חלקות במלואן: 2, 5 - 6, 10, 12.
גוש: 19012 חלקי חלקות: 3, 7, 11.

גוש: 19013 חלקי חלקות: 8, 13.
גוש: 19014 חלקות במלואן: 17 - 19, 30.

גוש: 19014 חלקי חלקות: 8, 10 - 14, 16, 29, 35.
גוש: 19788 חלקי חלקות: 1.
גוש: 19851 חלקי חלקות: 8.

מטרת התכנית:
פרוט ודיוק מתחמי יער 1319, 1306 - 1304 מצובה חניתה    .1

עפ"י תמ"א /22.
עדכון / התאמה תמ"א/22 ביחס למצב תכנוני קיים ומאושר.   .2
שינוי סיווג סוגי יער בהתאם להוראות שינוי מס' 4 לתמ"א    .3
22 מיער נטע אדם קיים ליער טבעי לטיפוח 191 ד', מיער 
טבעי לשימור ליער טבעי לטיפוח 2446 ד' וליער נטע אדם 
קיים 25 ד', מיער טבעי לטיפוח ליער נטע אדם קיים 78 ד'. 
טבעי  ליער  הנקרה  ראש  רכס  טבע  שמורת  שטח  שינוי    .4
לטיפוח ע"פ תמ"א 8 שינוי מס' 2 וקביעת שטח זה כשמורת 

נוף ע"פ הוראות תמ"א 8.
ייעוד שטחים נוספים ליערות.   .5

ייעוד שטחים נוספים לשמורת נחל בצת ושמורת ראש הניקרה.    .6
מטיילים  ושירות  קהל  לקליטת  יער  ודרך  חניונים  קביעת    .7

ונופשים ביער. 

עיקרי הוראות התכנית:
קביעה מדוייקת של מתחמי היערות ע"י קביעת יעודים ליער 
לשימור  טבעי  יער  לטיפוח,  טבעי  יער  ומוצע,  קיים  אדם  נטע 
ו/או בבעלות פרטית מתמ"א  גריעת שטחים מעובדים בפועל 

22 וקביעת יעודם כקרקע חקלאית. 
ייעוד שטחים לשמורת טבע 

קביעת ופרוט התכליות המותרות בשטחי היערות.
)שלושה  קהל  קליטת  בנושא  בנייה  ומגבלות  הוראות  קביעת 

חניונים, דרך יער(.
קביעת תנאים לפעילות יערנית מתוכננת

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 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טלפון: 



1423 ילקוט הפרסומים 7397, י"א בכסלו התשע"ז, 11.12.2016 

התקבלה   13/10/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר 

בנגל, מרח' שד' ההשכלה 17, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק 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 16/01/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עופר בנגל, מפרק 

נועה א.ג מסחר והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 514211168(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   13/10/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף 

גולדברג, מרח' איילת חן 3, הרצליה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק 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 16/01/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אסף גולדברג, מפרק 

ל.א.ב. שירותי ניהול )2006( בע"מ 
 )ח"פ 513884163(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   13/10/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי 

לינדנברג, מרח' קפלן 26, יהוד-מונוסון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

דאבל אדג' גיימז בע"מ 
 )ח"פ 514964709(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   13/10/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את שי  חוקי לפרק את החברה מרצון  החלטה במניין 

סער, מרח' השומרון 1, כוכב יאיר, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק 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 16/01/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שי סער, מפרק

צ'יינה הייטק בע"מ 
 )ח"פ 514079284(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   13/10/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר 

בנגל, מרח' שד' ההשכלה 17, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק 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 16/01/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עופר בנגל, מפרק

עמית קרן בע"מ 
 )ח"פ 512280868(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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נווה טוב בע"מ 
 )ח"פ 514477660(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   13/10/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר 

גולדרייך, מרח' צייטלין 13, בני ברק, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

 16/01/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אסתר גולדרייך, מפרקת 

אקוסוף בע"מ 
 )ח"פ 514425628(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   13/10/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישי 

גבאי, מרח' החצב 17, גבע בנימין, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

 16/01/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ישי גבאי, מפרק 

מוה פריז בע"מ 
 )ח"פ 515081990(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

 16/01/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אלי לינדנברג, מפרק 

חיים פורת יזמות בע"מ 
 )ח"פ 514431659(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   13/10/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים 

פורת, מרח' בלוך 16, גבעתיים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

 16/01/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

חיים פורת, מפרק 

אלירם - מרפאות מומחים בע"מ 
 )ח"פ 513634279(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   13/10/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר 

קופל, מרח' נס ציונה 8, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק 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 16/01/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אבנר קופל, מפרק 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/03/2017 
בשעה 10:00, אצל עו"ד יעקב אברהמס. רח' חזקיהו המלך 41, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 
אלוף זקן, מפרק 

חן לשרון אולם שמחות וארועים בע"מ 
 )ח"פ 511640807(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   22/11/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלוף 

זקן, מרח' פרץ ברנשטיין 2, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק 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 22/03/2017 
בשעה 10:00, אצל עו"ד יעקב אברהמס, רח' חזקיהו המלך 41, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 
אלוף זקן, מפרק 

ש.צ.ש ניהול מסעדות בע"מ 
 )ח"פ 514592575(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   05/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' שוחט מניה 23, אזור, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק 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 27/02/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9:00 בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת 

התקבלה   04/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת 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 27/02/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9:00 בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת 

רעים סטאר בעמ 
 )ח"פ 513917518(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   04/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת 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 27/02/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9:00 בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת 

טל את אלוף זקן בע"מ 
 )ח"פ 514742782(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   22/11/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלוף 

זקן, מרח' פרץ ברנשטיין 2, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 
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סטפ-אין קומיוניקיישנס בע"מ 
 )ח"פ 515196889(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   30/11/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אור 

גרפונקל, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק 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 30/01/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אור גרפונקל, מפרק 

ד"ר וייסמן דורה בע"מ 
 )ח"פ 514318286(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   05/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורה 

וייסמן, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת 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 05/02/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

דורה וייסמן, מפרקת

 

פרודסי. קום בעמ 
 )ח"פ 514928316(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   05/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' שוחט מניה 23, אזור, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת 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 27/02/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9:00 בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת 

יין טוב בע"מ 
 )ח"פ 514928621(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   30/11/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
ברק,  בני   ,9 וסרמן  אלחנן  הרב  מרח'  יודייקן,  יצחק  שמואל 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק 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 30/03/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שמואל יצחק יודייקן, מפרק
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נור מטאל בע"מ 
 )ח"פ 513336743(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   07/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
עדי אלמוזלינו, מרח' החשמונאים 84, תל–אביב-יפו 6120002, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק 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 19/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עדי אלמוזלינו, עו"ד, מפרק 

צ'י מין בע"מ 
 )ח"פ 515026896(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   04/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אורטל שמואל, מרח' שמואל הנציב 30, נתניה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת 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 04/03/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אורטל שמואל, עו"ד, מפרקת

 

שופ פור יו אונליין טריידינג בע"מ 
 )ח"פ 515069151(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   05/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 
14, תל–אביב-יפו, למפרק  מיכאלוביץ, מרח' קהילת סאלוניקי 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק 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 18/05/2017 
 ,3 רח' היצירה  דין,  עוז, משרד עורכי  10:00, אצל רהב  בשעה 
רמת גן לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

יעקב מיכאלוביץ, מפרק 

בי.ג'י.אנד.אס.גלובל טרייד בע''מ 
 )ח"פ 513992610(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   07/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גנאדי 

בורושבסקי, מרח' בר כוכבא 1, פתח תקווה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק 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 07/04/2017 
בשעה 10:00, אצל בקשי אנגל, עורכי דין, רח' המסגר 1, רעננה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

גנאדי בורושבסקי, מפרק
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שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24/11/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
לילך עתני, מרח' שד' שאול המלך 39, תל–אביב-יפו, למפרקת 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

לילך עתני, עו"ד, מפרקת

אופס - טיירנט בע"מ 
 )ח"פ 515018851(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/12/2016 
מירב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ויזר, מרח' השלום 9, כפר נטר, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

מירב ויזר, מפרקת

תל מונדו ישראל בע"מ 
 )ח"פ 512153123(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/12/2016 
רבקה  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק  התקבלה החלטה 

חסון-שרון, מרח' ארלוזורוב 22, רעננה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

רבקה חסון-שרון, מפרקת

אי-מדיק בע"מ 
 )ח"פ 511428807(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

אשע קונטרול בע"מ 
 )ח"פ 515398402(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   04/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

מרדכי שחר, מרח' דוד סחרוב 5, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק 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 04/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:30 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
מרדכי שחר, עו"ד, מפרק 

חגי שירותי קייטרינג בע"מ 
 )ח"פ 513089599(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   04/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

מרדכי שחר, מרח' דוד סחרוב 5, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק 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 04/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
מרדכי שחר, עו"ד, מפרק 

מיטל קציר טל בע"מ 
 )ח"פ 514804301(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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ערד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
מרום, מרח' הנוף 40, סביון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ערד מרום, מפרק

איזמו השקעות בע"מ 
 )ח"פ 514377738(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 05/12/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אסתר הילה בנג'מן-בלזר, מרח' בן יהודה 10, ירושלים 9103502, 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

אסתר הילה בנג'מן-בלזר, עו"ד, מפרקת

בילדקס )2013( בע"מ 
 )ח"פ 514947316(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 05/12/2016 
ליאת  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק  התקבלה החלטה 

טיסונה, מרח' יהודה הנשיא 117, הרצליה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

ליאת טיסונה, מפרקת

מאיה ב. ייזום ובינוי בע"מ 
 )ח"פ 513128900(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/11/2016 

שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/12/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
חיים קרמר, מרח' בת מרים יוכבד 17, תל–אביב-יפו 6491117, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

חיים קרמר, עו"ד, מפרק

ג.י. גיל הנדסה בנין ופתוח )1998( 
 )ח"פ 512586553(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/11/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

גלעד בוידק, מרח' אבן עזרא 3א, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גלעד בוידק, עו"ד, מפרק

הנכס חלקה 326 בגוש 6213 בע"מ 
 )ח"פ 510324361(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/12/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
תל–אביב-יפו   ,3 פריש  דניאל  מרח'  יעקובוביץ,  אריאל  שמאי 

6473104, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שמאי אריאל יעקובוביץ, עו"ד, מפרק

ד.ג. יצירה ואומנות בע"מ 
 )ח"פ 513579003(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/12/2016 
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התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רון 
טורקלטאוב, מרח' הארבעה 21, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רון טורקלטאוב, עו"ד, מפרק

ג'ימול בע"מ 
 )ח"פ 513718460(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 07/12/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

לירן נצח, מרח' משכית 27, הרצליה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

לירן נצח, עו"ד, מפרק 

ש. חסדאי נהול ושרותים בע"מ 
 )ח"פ 513173609(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בת  רח'  המפרק,  אצל   ,17:00 בשעה   26/01/2017 ביום  תתכנס 
מרים יוכבד 17, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

חיים קרמר, עו"ד, מפרק

א.מזרחי מערכות בע"מ 
 )ח"פ 511044430(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בת  רח'  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה   26/01/2017 ביום  תתכנס 
מרים יוכבד 17, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

חיים קרמר, עו"ד, מפרק

אסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
לזניק, מרח' הרימון 13, גן חיים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסף לזניק, מפרק

אר. ג'י. דיאמונדס )ישראל( בע"מ 
 )ח"פ 512097379(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/08/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריצ'רד 

גולדשטיין, מרח' הרב שאולזון 44, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ריצ'רד גולדשטיין, מפרק

בא לי עוגיות בע"מ 
 )ח"פ 513835645(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 01/10/2016 התקבלה החלטה 
מרח'  המאם,  גסאן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

העצמאות 58, קריית אתא 28504, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גסאן המאם, עו"ד, מפרק

א.נ.י.ל סחר בע"מ 
 )ח"פ 514452598(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 06/12/2016 
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ברייקפוינט - יור נקסט סטופ בע"מ 
 )ח"פ 514173384(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   05/02/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' התקופה 13, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוסף חיים אזנקוט, מפרק

פליק - שיווק מוצרים למשרד בע"מ 
 )ח"פ 513356386(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 18/01/2017 בשעה 12:00, במשרד עו"ד גולן 
גולדשמידט, רח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אריאל ליבוביץ', מפרק

פלור מערכות ישראל בע"מ 
 )ח"פ 514711894(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 19/02/2017 בשעה 14:00, אצל המפרק, רח' 
ההסתדרות 26, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שלומי זיגדון, עו"ד, מפרק

נבטים אנרגיות ירוקות בע"מ
)ח"פ 51-438945-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.1.2017, בשעה 12.00, אצל גולדפרב זליגמן ושות', 
רח' יגאל אלון 98, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן רייף, עו"ד, מפרק  

באז-וואספ בע"מ 
 )ח"פ 514793363(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15/01/2017 בשעה 9:00, אצל עו"ד חן פלצי, 
רח' ויצמן 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דן בן ארי, מפרק 

או.אם.אס. אופישל מדיקל סרוויסס בע"מ 
 )ח"פ 514839299(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18/01/2017 בשעה 8:00, אצל המפרק, רח' הכרמל 
75, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יבגני מושקוביץ, מפרק  

איי. אייצ'.אס.אם - כינוסי רפואה מתקדמים בע"מ 
 )ח"פ 515243111(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18/01/2017 בשעה 16:00, אצל שבלת ושות', רח' 
סופי של המפרק,  דוח  4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת  ברקוביץ 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עפר בן יהודה, עו"ד, מפרק

אב-עד טכנולוגיה מתקדמת בע"מ 
 )ח"פ 511233801(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18/01/2017 בשעה 11:00, אצל המפרקת, רח' יגאל 
אלון 65 )בניין טויטה( קומה 5, תל אביב יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

ליאור בתיה בירנבאום, עו"ד, מפרקת 
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אורים אנרגיות ירוקות בע"מ
)ח"פ 51-424444-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.1.2017, בשעה 12.00, אצל גולדפרב זליגמן ושות', 
רח' יגאל אלון 98, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן רייף, עו"ד, מפרק  

גילת אנרגיות מתחדשות בע"מ
)ח"פ 51-424443-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.1.2017, בשעה 12.00, אצל גולדפרב זליגמן ושות', 
רח' יגאל אלון 98, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן רייף, עו"ד, מפרק  

רותם אנרגיות שמש בע"מ
)ח"פ 51-451577-4(

)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 12.1.2017, בשעה 12.00, אצל גולדפרב זליגמן ושות', 
רח' יגאל אלון 98, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן רייף, עו"ד, מפרק  

חברה קדישא שליד המועצה הדתית יהוד בע"מ
)ח"פ 51-351707-8(

)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 
תתכנס ביום 17.1.2017, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' קרן היסוד 9, 
באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור איזנפלד, עו"ד, מפרק  

זרועה אנרגיות ירוקות בע"מ
)ח"פ 51-424441-7(

)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 12.1.2017, בשעה 12.00, אצל גולדפרב זליגמן ושות', 
רח' יגאל אלון 98, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן רייף, עו"ד, מפרק  

פטיש )מערב( אנרגיות ירוקות בע"מ
)ח"פ 51-445620-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.1.2017, בשעה 12.00, אצל גולדפרב זליגמן ושות', 
רח' יגאל אלון 98, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן רייף, עו"ד, מפרק  

סגולה )מערב( אנרגיות ירוקות בע"מ
)ח"פ 51-438952-7(

)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 12.1.2017, בשעה 12.00, אצל גולדפרב זליגמן ושות', 
רח' יגאל אלון 98, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן רייף, עו"ד, מפרק  

בית הגדי אנרגיות מתחדשות בע"מ
)ח"פ 51-424442-5(

)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 12.1.2017, בשעה 12.00, אצל גולדפרב זליגמן ושות', 
רח' יגאל אלון 98, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן רייף, עו"ד, מפרק  
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ספיצ'אוור בע"מ
)ח"פ 51-467876-2(

)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 
גולדפרב  עו"ד  משרד  אצל   ,15.00 בשעה   ,31.1.2017 ביום  תתכנס 
זליגמן ושות', רח' יגאל אלון 98, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב דגני, מפרק  

עומרים חברה לנכסים בע"מ
)ח"פ 51-214940-2(

)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 
 ,2 ישה  חפץ  רח'  המפרקת,  אצל   ,17.00 ביום 1.2.2017, בשעה 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רבקה וקסלר, מפרקת  

טיפ פור יו יעוץ והכוונה בע"מ
)ח"פ 51-464687-6(

)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 5.2.2017, בשעה 12.00, אצל המפרקת, רח' הקשת 12, 
סביון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אילנה עפרי דישי, עו"ד, מפרקת  

דני אהרן שיווק בע"מ
)ח"פ 51-387402-4(

)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 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,5.2.2017 ביום  תתכנס   הנ"ל 
ספיר 20, רמת אפעל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דני אהרן, מפרק  

פארק השלג שפיים בע"מ
)ח"פ 51-273161-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.1.017, בשעה 12.00, במשרד מרינברג בראון ושות', 
עו"ד, רח' אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מתן שמעון, עו"ד, מפרק  

מעון תשעה בגוש 3947 בע"מ
)ח"פ 51-030307-6(

)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 25.1.2017, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' גונן 15, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל רוזנר, עו"ד, מפרק  

איי מרקט - סנטר )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-470795-9(

)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 29.1.2017, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' כנרת 5, 
מגדלי ב.ס.ר 3, קומה 23, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה עמר, מפרק  

אמ. די. פלסט בע"מ
)ח"פ 51-459844-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.1.2017, בשעה 12.00, במשרד עו"ד גלוזמן ושות', 
רח' יגאל אלון 55, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתי מנדל, עו"ד, מפרק  
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גוטליב, סאמט ושות', רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 27, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים סאמט, עו"ד, מפרק  

רודה ייבוא והפצה בע"מ
)ח"פ 51-382860-8(

)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 4.12.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  ג'רפי,  איתמר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השילוח 8, ת"ד 7408, פתח תקווה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

איתמר ג'רפי, עו"ד, מפרק

רודה ייבוא והפצה בע"מ
)ח"פ 51-382860-8(

)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 
תתכנס ביום 1.2.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' השילוח 8, 
קריית מטלון, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתמר ג'רפי, עו"ד, מפרק  

הרסן מתכת יצור מוצרים 2007 בע"מ 
 )ח"פ 514019637(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18/01/2017 בשעה 12:00, אצל המפרקת, רח' יגאל 
אלון 65 )בניין טויטה( קומה 5, תל אביב יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

ליאור בתיה בירנבאום, עו"ד, מפרקת

סטאר נייט השקעות בע"מ
)ח"פ 51-412779-4(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,5.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' היצירה 3, בית ש.א.פ., קומה 7, רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

ויקטור תשובה, עו"ד, מפרק  

ננוספוט בע"מ
)ח"פ 51-439656-3(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,15.00 בשעה   ,5.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' היצירה 3, בית ש.א.פ., קומה 7, רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

ויקטור תשובה, עו"ד, מפרק  

ששונוב נכסים בע"מ
)ח"פ 51-483888-7(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,9.2.2017 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,78 רוטשילד 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה קורמן, עו"ד, מפרק  

אלול תעשיות - החזקות )91( בע"מ
)ח"פ 51-003686-4(

)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 
שניצר,  דין  עורכי  במשרד   ,10.00 בשעה   ,20.2.2017 ביום  תתכנס 




