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מינוי חבר לוועדת שחרורים מיוחדת
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  33)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בתי  לחוק   16 סעיף  ולפי  התשס"א-12001,  ממאסר, 
בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-21984,  משולב[,  ]נוסח 
המשפט העליון, אני ממנה את שרון עמירם, שופט בקצבה של 

בית משפט שלום, לחבר ועדת שחרורים מיוחדת.

תוקף המינוי לשנתיים.

כ"ה באלול התשע"ו )28 בספטמבר 2016(
)חמ 3-101-ה2(

איילת שקד  
               שרת המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 410.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

מינוי חבר ועדת שחרורים מיוחדת
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  33)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בתי  לחוק   16 סעיף  ולפי  התשס"א-12001,  ממאסר, 
]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
בית  של  בקצבה  שופט  קסירר,  אברהם  את  ממנה  אני  העליון, 

משפט שלום, לחבר ועדת שחרורים מיוחדת.

תוקף המינוי לשנתיים.

י' באלול התשע"ו )13 בספטמבר 2016(
)חמ 3-101-ה2(

איילת שקד  
               שרת המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ג, עמ' 511.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

מינוי אב בית דין לחוזים אחידים
לפי חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, ולפי חוק בתי דין 

מינהליים, התשנ"ב-1992

האחידים,  החוזים  לחוק   6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בתי  לחוק  ו–)ב(  5)א(  וסעיפים  החוק(,   - )להלן  התשמ"ג-11982 
בית המשפט  נשיאת  ובהסכמת  מינהליים, התשנ"ב-21992,  דין 
העליון, אני ממנה את תמר בזק רפפורט, שופטת של בית משפט 

מחוזי, לאב בית הדין לחוזים אחידים לפי החוק.

התשע"ז  בתשרי  כ"ה  מיום  שנים,  לשלוש  המינוי   תוקף 
)27 באוקטובר 2016(.

י' באלול התשע"ו )13 בספטמבר 2016(
)חמ 3-1686-ה1(

איילת שקד  
               שרת המשפטים

ס"ח התשמ"ג, עמ' 8.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

מינוי אב בית דין להגבלים עסקיים
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, ולפי חוק בתי 

דין מינהליים, התשנ"ב-1992

העסקיים  ההגבלים  לחוק   32 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ו–)ב( לחוק בתי  )להלן - החוק(, וסעיפים 5)א(  התשמ"ח-11988 
בית המשפט  נשיאת  ובהסכמת  מינהליים, התשנ"ב-21992,  דין 
העליון, אני ממנה את תמר בזק רפפורט, שופטת של בית משפט 

מחוזי, לאב בית הדין להגבלים עסקיים, לפי החוק.

התשע"ז  בתשרי  כ"ה  מיום  שנים,  לשלוש  המינוי   תוקף 
)27 באוקטובר 2016(.

י' באלול התשע"ו )13 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2125(

איילת שקד  
               שרת המשפטים

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

מינוי יושב ראש בית דין כללי
לפי פקודת הפיצוים )הגנה(, 1940

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10)4( לפקודת הפיצויים )הגנה(, 
11940, אני ממנה את משה יועד הכהן, שופט בית משפט מחוזי, 

ליושב ראש בית הדין הכללי לפי הסעיף האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י' באלול התשע"ו )13 בספטמבר 2016(
)חמ 3-1572(

איילת שקד  
               שרת המשפטים

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' )ע( 93, )א(117.  1

ביטול מינוי יושב ראש ועדות ערר
לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק 

מלחמה ונזק עקיף(, התשל"ג-1973

מס  לתקנות  ו–)ד(  12)ב()1(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
עקיף(,  ונזק  )נזק מלחמה  פיצויים(  )תשלום  פיצויים  וקרן  רכוש 
התשל"ג-11973, אני מבטלת את מינויו של אמיר שושני, ליושב 
ובאזור  אביב3  תל  באזור  ירושלים2,  באזור  הערר  ועדת  ראש 

המרכז4.

תוקף ביטול המינוי מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.

ההודעה בדבר רשימות חברים לעניין ועדת ערר, תתוקן לפי 
זה5.

י"ג בחשוון התשע"ז )14 בנובמבר 2016(
)חמ 3-206-ה1(

איילת שקד  
               שרת המשפטים

ק"ת התשל"ג, עמ' 1682; התש"ן, עמ' 566.  1

י"פ התשס"ח, עמ' 1977.  2

י"פ התשס"ח, עמ' 2070.  3

י"פ התשס"ח, עמ' 2850.  4

י"פ התשע"ג, עמ' 6936.  5
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מינוי יושב ראש ועדת ערר
לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-1965, 

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הגנת כינויי מקור וציונים 
ו–)ב(  5)א(  וסעיף  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965  גאוגרפיים, 
נשיאת  ובהסכמת  התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין  בתי  לחוק 
בית המשפט העליון, אני ממנה את משה יועד הכהן, שופט של 
במחוז  החוק,  לפי  הערר  ועדת  ראש  ליושב  מחוזי,  משפט  בית 

ירושלים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ב באלול התשע"ו )25 בספטמבר 2016(
)חמ 3-973-ה2(

איילת שקד  
               שרת המשפטים

ס"ח התשכ"ה, עמ' 186.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

מינוי חברה לוועדת ערר
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, ולפי חוק בתי 

דין מינהליים, התשנ"ב-1992

הנאצים,  רדיפות  נכי  לחוק   16 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, 
רוזנברג3,  בלאושטיין  צפורת  את  ממנה  אני  התשנ"ב-21992, 

לחברה בוועדות ערר לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי עד יום ו' בסיוון התשע"ח )20 במאי 2018(.

ה' בכסלו התשע"ז )5 בדצמבר 2016(
)חמ 3-100-ה1(

איילת שקד  
               שרת המשפטים

ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשל"ח, עמ' 212.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשע"ד, עמ' 1955.  3

מינוי יושב ראש לוועדת ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 

התש"י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

שנספו  חיילים  משפחות  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י-11950 )להלן - החוק(, וסעיף 
ובהסכמת  התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין  בתי  לחוק  ו–)ב(  5)א( 
נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את יעקב וגנר, שופט של 
בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת ערעור לפי החוק, במחוז חיפה.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י' באלול התשע"ו )13 בספטמבר 2016(
)חמ 3-321-ה3(

איילת שקד  
               שרת המשפטים

ס"ח התש"י, עמ' 162.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

מינוי ועדה מייעצת
לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 26 לחוק שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות, התשנ"ח-11998, אנו ממנים את הרשומים מטה 
לחברים בוועדה המייעצת לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם 

מוגבלות:

אודליה פלורנס פורטונה פיטוסי2 - יושבת ראש

שלום יוסף דוד הריס3 - ממלא מקום יושבת ראש

דורון לוי - חבר עמית אנטולי אונגר - חבר 

רויטל לן כהן - חברה עמיר ביראני4 - חבר 

שגית מור6 - חברה אברהם בלאו5 - חבר 

עליזה ערבה7 - חברה אילנה בניש - חברה 

רוני רועי-רוטלר - חברה ג'ין ג'ודס - חברה  

תמר קרישפין8 - חברה דודו חפצי - חבר  

הנא שלאעטה - חברה יותם טולוב - חבר  

גיא שמחי10 - חבר. שאול נחום יהלום9 - חבר 

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ד' בכסלו התשע"ז )4 בדצמבר 2016(
)חמ 3-3036-ה1(

                        חיים כץ                          איילת שקד
  שר הרווחה והשירותים החברתיים        שרת המשפטים

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 7777.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 7777.  3

י"פ התשע"ג, עמ' 7777.  4

י"פ התשע"ג, עמ' 7777.  5

י"פ התשע"ג, עמ' 7777.  6

י"פ התשע"ג, עמ' 7777.  7

י"פ התשע"ג, עמ' 7777.  8

י"פ התשע"ג, עמ' 7777.  9

י"פ התשע"ג, עמ' 7777.  10

מינוי חבר לוועדת התעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
את  ממנה  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה  משוחררים 
עמי שלח, נציג התאחדות התעשיינים בישראל, לחבר בוועדת 

תעסוקה כללית.

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או עד מועד 
סיום עבודתו של עמי שלח בהתאחדות התעשיינים בישראל 

- המוקדם מבין השניים.

כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 2016(
)חמ 3-442-ה1(

                                                  אביגדור ליברמן
שר הביטחון  

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ב, עמ' 22.  1
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סמכויות עיכוב על פי סעיף 67 לחוק למעט סמכות לעכב   )1(
אדם העומד לעבור עבירה; סעיף 68 לחוק, למעט הסמכות 

לזמן את העד לתחנת המשטרה; סעיף 69 לחוק;

סמכות מעצר על פי סעיף 23)ב( לחוק.  )2(

אגווד עבד אל לטיף  

יצחק קודוביצקי.  

תוקף הסמכה זו עד יום ו' בתמוז התשע"ז )30 ביוני 2017( 
וכל עוד מקבל ההסמכה משמשים במשרתם האמורה.

כ"ז בחשוון התשע"ז )28 בנובמבר 2016(
)חמ 3-2849(

גלעד ארדן  
            השר לביטחון הפנים

צו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 
אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול 
אשר מונו לקציני ביקורת גבולות לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
עיכוב  בסמכויות  להלן,  המפורטים  התשי"ב-21952,  לישראל, 
ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם, כדלקמן:

סמכויות עיכוב לפי סעיף 67)א( לחוק ולפי סעיף 68 לחוק;  )1(

סמכות מעצר לפי סעיף 23)ב( לחוק.  )2(

סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה 
בתחנות גבול.

חן ליאני רותי ביטון    

אדוה מרזוק מיכאלה גינגי דרפלר   

ענבל מצליח כנאר גואנמה    

רוית אתי שטרית.  

תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום י"ג בטבת התשע"ח 
)31 בדצמבר 2017(, וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.

כ"ח בחשוון התשע"ז )29 בנובמבר 2016(
)חמ 3-2849(

גלעד ארדן  
               השר לביטחון הפנים

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.  1

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  2

הארכת הסמכת אגודה
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות   562 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התאגידים  של  ההסמכה2  את  מאריך  אני  התשכ"א-11961, 

מינוי חבר לוועדת התעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
את  ממנה  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה  משוחררים 
בוועדת  לחבר  בישראל,  העובדים  הסתדרות  נציג  בלאס,  גיא 

תעסוקה כללית.

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או עד מועד סיום 
עבודתו של גיא בלאס בהסתדרות העובדים בישראל - המוקדם 

מבין השניים.

כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 2016(
)חמ 3-442-ה1(

                                                   אביגדור ליברמן
שר הביטחון  

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ב, עמ' 22.  1

מינוי חבר לוועדת התעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
את  ממנה  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה  משוחררים 
לחבר  בישראל,  התעשיינים  התאחדות  נציג  קמפלר,  דורון 

בוועדת תעסוקה כללית.

מועד  עד  או  חתימתו,  ממועד  שנים  לשלוש  המינוי  תוקף 
סיום עבודתו של דורון קמפלר בהתאחדות התעשיינים בישראל 

- המוקדם מבין השניים.

כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 2016(
)חמ 3-442-ה1(

                                                   אביגדור ליברמן
שר הביטחון  

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ב, עמ' 22.  1

הסמכה וצו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 
להלן,  הסביבה המפורטים  להגנת  לעובדי המשרד  מעניק  אני 
במסגרת  שימוש  לעשות  יוכלו  שבהן  ומעצר  עיכוב  סמכויות 
מניעת  לפקודת   18 סעיף  לפי  בעבירות  עורכים  חקירות שהם 
זיהום מי ים בשמן ]נוסח חדש[, התש"ם-21980, סעיף 6 לחוק 
סעיף  התשמ"ג-31983,  פסולת[,  ]הטלת  הים  מי  זיהום  מניעת 
גילוין,  לשם  או  התשמ"ד-41984,  הניקיון,  שמירת  לחוק  13)ג( 
ולצורך כך יהיו רשאים להשתמש בסמכויות האמורות  על פי 

החוק כדלקמן:

 
ס"ח התשנ"ו, עמ' 388; התשנ"ז, עמ' 116.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, עמ' 630.  2

ס"ח התשמ"ג, עמ' 110.  3

ס"ח התשמ"ד, עמ' 142.  4

 
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשמ"ט, עמ' 1326.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 1077.  2
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סט  של  מהאוניברסיטה  סוציאלית  בעבודה  שני  תואר   .3
תומס, סנט פול, מיניסוטה, ארה"ב

 Master of Social Work from University of St.  
Thomas, St.Paul, Minnesota, USA

תואר שני בעבודה סוציאלית מישיבה יוניברסיטי, ניו יורק, ארה"ב  .4

 Master of Social Work from Yeshiva University,  
Wurzweiler school of social work, New-York, USA

תואר שני מקין יוניברסיטי, ניו ג'רזי, ארה"ב  .5

Master of Social Work from Kean University, New-
Jersey, USA

דיפלומה מאוניברסיטת מאונט רויאל קלגרי, קנדה  .6

 Diploma of Social Work from Mount Royal University,
Calgary, Canada

קסוייר יוניברסיטי , סינסינטי, אוהיו, ארה"ב.  .7

Xavier University, Cincinnati, Ohio, USA

כ"ח בחשוון התשע"ז )29 בנובמבר 2016(
)חמ 3-2795-ה1(

                                                חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי קציני מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

מתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מבחן  לקציני  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

לנוער על פי החוק האמור:

נועם קדמון אמר, מספר רישום 26999, במחוז באר שבע;

רות שובט, מספר רישום 28418, במחוז באר שבע והדרום;

נתנאלה לוזיה כהן, מספר רישום 24708, במחוז באר שבע והדרום;

שבע  באר  במחוז   ,31211 רישום  מספר  אוסטרוברוד,  מרינה 
והדרום;

גלי איישן זמנה, מספר רישום 26792, במחוז באר שבע והדרום.

ח' בתשרי התשע"ז )10 באוקטובר 2016(
)חמ 3-141-ה2(

                                                חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,   1

עמ' 88.
מינוי קציני מבחן לנוער

לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מבחן  לקציני  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

לנוער על פי החוק האמור:
 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.  1

האמורות  לתקנות  ט'  חלק  לעניין  כאגודה  להלן  המפורטים 
לתקופה נוספת, מיום כ"ט בכסלו התשע"ז )29 בדצמבר 2016( 

עד יום ג' באייר התשע"ז )29 באפריל 2017(:

מועדון מכוניות וסיירות בישראל )מ.מ.ס.י(, ע"ר 58-003-007-0;  )1(

טלדור מערכות בע"מ, ח"פ 51-099500-4.  )2(

כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(
)חמ 83א-3(

                                                    ישראל כ"ץ
                                         שר התחבורה והבטיחות בדרכים

מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)א( לחוק העבירות המינהליות, 
התשמ"ו-11985, אני ממנה את עובדי עיריית חיפה שפרטיהם 
להלן, למפקחים לגבי העבירות אשר נקבעו כעבירות מינהליות 
יערות(,   - מינהלי  )קנס  המינהליות  העבירות  בתקנות 
 5 וזאת לאחר שעברו הכשרה כאמור בסעיף  התשע"ג-22012, 

לחוק:

יורם גור

אבי נבו.

לכהן  העובד  יחדל  שבו  למועד  עד  זה  מינוי  של  תוקפו 
בתפקידו.

כ' בחשוון התשע"ז )21 בנובמבר 2016(
)חמ 3-1923(

                                                    אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  1

ק"ת התשע"ג, עמ' 146.  2

הכרה במוסדות, בתארים, ובתעודות גמר לעניין
כשירות לעבודה סוציאלית

לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

העובדים  לחוק  9)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הסוציאליים, התשנ"ו-11996, ולאחר התייעצות עם המועצה 
לעבודה סוציאלית, אני מכיר במוסד להשכלה גבוהה מחוץ 
לישראל המצוין להלן, ובתואר הניתן על ידו לעניין כשירות 

לעבודה סוציאלית:

תואר ראשון בעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה הלאומית   .1
דל מר פלטה, בואנוס אייריס, ארגנטינה

 Bachelor Of Arts Social Work from National  
University del mar del plata, Buenos Aires, Argentina

מרכז  של  מהאוניברסיטה  סוציאלית  בעבודה  שני  תואר   .2
פלורידה, אורלנדו, פלורידה, ארה"ב

 Master of Social Work from University of Central  
Florida, Orlando, Florida, USA

 
ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.  1
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צליל בן אבן, מס' רישום 32781, במחוז באר שבע והדרום;  .11

ירדן זילברמן, מס' רישום 28251, במחוז באר שבע והדרום;  .12

שבע  באר  במחוז   ,28943 רישום  מס'  צנעני,  אסתר  מעיין   .13
והדרום.

כ"ח בחשוון התשע"ז )29 בנובמבר 2016(
)חמ 3-141-ה1(

                                                חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מבחן  לקציני  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

למבוגרים, לפי החוק האמור:

חרות פייגלין, מס' רישום 25893, במחוז תל אביב והמרכז;  .1

זילברברג, מס' רישום 22525, במחוז תל אביב  סמדר-חיה   .2
והמרכז;

יגאל מהבוו גודו טספאי, מס' רישום 27421, במחוז תל אביב   .3
והמרכז;

אפרת עיני, מס' רישום28863, במחוז תל אביב והמרכז;  .4

סיון גרנות, מס' רישום 27282, במחוז תל אביב והמרכז;  .5

תמר רמון, מס' רישום 30724, במחוז תל אביב והמרכז;  .6

הילה רוזנבלום, מס' רישום 28162, במחוז תל אביב והמרכז;  .7

ליאת ביבי, מס' רישום 33432, במחוז תל אביב והמרכז;  .8

איילת מלל, מס' רישום 19239, במחוז תל אביב והמרכז;  .9

צח נחמיאס, מס' רישום 32055, במחוז תל אביב והמרכז;  .10

נרקיס גוהריאן, מס' רישום 32495, במחוז תל אביב והמרכז;  .11

הילה אפרים, מס' רישום 28642, במחוז באר שבע והדרום.  .12

ו' בחשוון התשע"ז )7 בנובמבר 2016(
)חמ 3-141-ה1(

                                                   חיים כץ
                         שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מבחן  לקציני  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

למבוגרים, לפי החוק האמור:

בירו עיסא אילהאם, מס' רישום 20273, במחוז תל אביב והמרכז.

אליה אריכא, מס' רישום 27730, במחוז באר שבע והדרום.

ג' באלול התשע"ו )6 בספטמבר 2016(
)חמ 3-141-ה1(

                                                   חיים כץ
                         שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.

אורטל יצחק, מספר רישום 27433, במחוז ירושלים;

רעות סנדלר, מס' רישום 29944, במחוז חיפה והצפון;

יעקב דהארי, מספר רישום 27250, במחוז חיפה והצפון;

נטלי סיאר, מספר רישום 29551, במחוז חיפה והצפון.

כ"ח בחשוון התשע"ז )29 בנובמבר 2016(
)חמ 3-141-ה2(

                                                חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

ביטול מינוי קציני מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מטה  הרשומים  של  מינוים  את  מבטל  אני  התשכ"ט-11969, 

לקציני מבחן לנוער על פי החוק האמור:

סמדר-חיה זילברברג, מספר רישום 22525, ממחוז תל אביב2;

חרות פייגלין, מספר רישום 25893, ממחוז תל אביב3.

כ"ח בחשוון התשע"ז )29 בנובמבר 2016(
)חמ 3-141-ה2(

                                                חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,   1

עמ' 88.
י"פ התשס"ט, עמ' 3161.  2

י"פ התשע"ו, עמ' 229.  3

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מבחן  לקציני  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

למבוגרים, לפי החוק האמור:

שבע  באר  במחוז   ,23965 רישום  מס'  יצחק,  ימבל  הדס   .1
והדרום;

שבע  באר  במחוז   ,14489 רישום  מס'  מלמוד,  לירוז  רויטל   .2
והדרום;

גלית סולטנה סלומון, מס' רישום 28023, במחוז תל אביב   .3
והמרכז;

אביב  תל  במחוז   ,33398 רישום  מס'  עזרא,  אברהם  תומר   .4
והמרכז;

עירית גבעוני, מס' רישום 30994, במחוז תל אביב והמרכז;  .5

אטקילט מהרט, מס' רישום 33236, במחוז תל אביב והמרכז;  .6

דפנה דנה אבישי, מס' רישום 19583, במחוז תל אביב והמרכז;  .7

מאיה אסאו, מס' רישום 19583, במחוז תל אביב והמרכז;  .8

ענבר אליצור, מס' רישום 33031, במחוז תל אביב והמרכז;  .9

שירה רחל מולד, מס' רישום 33672, במחוז תל אביב והמרכז;  .10

                         
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.
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יואב אנקרי, מס' רישום 19105, בתל אביב והמרכז5;  .4

עדי סלימן ישראל, מס' רישום 26788, בתל אביב והמרכז6;  .5

דמיאן מרטין אט, מס' רישום 21724, בחיפה והצפון7;   .6

תומר שלום פרץ, מס' רישום 24310, בחיפה והצפון8;   .7

חנה אמסלם, מס' רישום 8148, בחיפה והצפון9;   .8

ג'יריס ח'ורי, מס' רישום 21335, בחיפה והצפון10;   .9

דליה פלדמן, מס' רישום 16410, בחיפה והצפון11;  .10

ויקטוריה פצ'ריחר, מס' רישום 21016, בחיפה והצפון12;   .11

אסתר קרליק סויסה, מס' רישום 13856, בחיפה והצפון13;   .12

סעוד עבדל אל חלים, מס' רישום 16988, בחיפה והצפון14;  .13

מורן רשף, מס' רישום 25992, בתל אביב והמרכז15;   .14

יעל צחור פימן, מס' רישום 23868, בתל אביב והמרכז16;  .15

חגית ברנר, מס' רישום 30926, בתל אביב והמרכז17;   .16

ענת הפטר ציון, מס' רישום 15666, בתל אביב והמרכז18;   .17

רות עוז, מס' רישום 12373, בתל אביב והמרכז19.   .18

ד' בתשרי התשע"ז )6 באוקטובר 2016(
)חמ 3-141-ה1(

                                                   חיים כץ
                         שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

5  י"פ התשס"ד, עמ' 2203.

6  י"פ התשע"ב, עמ' 1279.

7  י"פ התשע"ב, עמ' 3119.

8  י"פ התשע"ה, עמ' 1751.

9  י"פ התשנ"ב, עמ' 163.

10  י"פ התשע"ד, עמ' 7816.

11  י"פ התשמ"ד, עמ' 413.

12  י"פ התש"ע, עמ' 411.

13  י"פ התשנ"ט, עמ' 3454.

14  י"פ התשס"ג, עמ' 717.

15  י"פ התשע"ד, עמ' 1558.

16  י"פ התשס"ט, עמ' 5258.

17  י"פ התשע"ה, עמ' 8158.

18  י"פ התשס"א, עמ' 2022.

19  י"פ התשמ"ז, עמ' 1081.

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מטה  הרשומים  של  מינוים  את  מבטל  אני  התשכ"ט-11969, 

לקציני מבחן למבוגרים, לעניין החוק האמור:

רותם יקיר, מס' רישום 30685, בתל אביב והמרכז2;  .1

ברכה רות שפירא, מס' רישום 26375, בחיפה והצפון3;  .2

דנה אילוז, מס' רישום 32191, בתל אביב והמרכז4;  .3

מיקה אריאל, מס' רישום 18459, בחיפה והצפון5;  .4
                         

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.

2  י"פ התשע"ו, עמ' 1992.

3  י"פ התשע"ו, עמ' 9399.

4  י"פ התשע"ו, עמ' 1992.

5  י"פ התשס"ט, עמ' 4381.

מינוי קצינת מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, אני ממנה את יעל נטע פלס, מס' רישום 23279, 
אביב  תל  במחוז  האמור,  החוק  לפי  למבוגרים  מבחן  לקצינת 

והמרכז.

ח' בתשרי התשע"ז )10 באוקטובר 2016(
)חמ 3-141-ה1(

                                                   חיים כץ
                         שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מטה  הרשומים  של  מינוים  את  מבטל  אני  התשכ"ט-11969, 

לקציני מבחן למבוגרים, לעניין החוק האמור:

רוית כהן, מס' רישום 26797, בבאר שבע והדרום2;  .1

ענבר בריל אורן, מס' רישום 27319, בתל אביב והמרכז3;  .2

אלה איתן, מס' רישום 16308, בבאר שבע והדרום4;  .3

מיכל עובדיה מינרט, מס' רישום 8199, בבאר שבע והדרום5;  .4

תפארת גבאי, מס' רישום 24772, בבאר שבע והדרום6;   .5

אברהם יעיש, מס' רישום 26975, בתל אביב והמרכז7;   .6

טניה שפלטר, מס' רישום 33159, בתל אביב והמרכז8.   .7

ח' בתשרי התשע"ז )10 באוקטובר 2016(
)חמ 3-141-ה1(

                                                   חיים כץ
                         שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.

2  י"פ התשע"ג, עמ' 2268.

3  י"פ התשע"ב, עמ' 3119.

4  י"פ התש"ן, עמ' 3676.

5  י"פ התשנ"א, עמ' 3049.

6  י"פ התשע"ה, עמ' 8158.

7  י"פ התשע"ו, עמ' 7614.

8  י"פ התשע"ו, עמ' 8038.

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מטה  הרשומים  של  מינוים  את  מבטל  אני  התשכ"ט-11969, 

לקציני מבחן למבוגרים, לעניין החוק האמור:

אורה אבני, מס' רישום 13533, בתל אביב והמרכז2;  .1

אנה בר, מס' רישום 21411, בחיפה והצפון3;  .2

שנטל עוז, מס' רישום 14310, בחיפה והצפון4;   .3

                         
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.

2  י"פ התשמ"ט, עמ' 2797.

3  י"פ התשס"ח, עמ' 2558.

4  י"פ התש"ס, עמ' 2625.
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מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד 

היילוד(, התשנ"ו-1996

לנשיאת  הסכמים  לחוק  20)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(, התשנ"ו-11996 )להלן - 
החוק(, אני ממנה את טל בורלא, מספר רישום 20553, לעובדת 

סוציאלית בכל הארץ, לעניין החוק האמור.

ח' בתשרי התשע"ז )10 באוקטובר 2016(
)חמ 3-2769-ה1(

                                                חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 
ס"ח התשנ"ו, עמ' 176.  1

מינוי חבר בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, 
התשכ"ט-11969, ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני ממנה 
במחוז  אבחון  בוועדת  לחבר  משפחה,  רופא  אלן,  לוין  ד"ר  את 

ירושלים, לעניין החוק האמור.

החבר האמור יכהן גם כממלא מקום במחוזות מרכז, דרום וצפון.

ד' בתשרי התשע"ז )6 באוקטובר 2016(
)חמ 3-228-ה4(

                                                חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 
ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"א, עמ' 78.  1

מינוי חבר בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, 
התשכ"ט-11969, ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני ממנה 
את ד"ר סמיון ארליך, רופא, מספר רישום 54442, לחבר בוועדת 

אבחון במחוז צפון, לעניין החוק האמור.

החבר האמור יכהן גם כממלא מקום במחוזות מרכז, דרום 
וירושלים.

ד' בתשרי התשע"ז )6 באוקטובר 2016(
)חמ 3-228-ה4(

                                                חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 
ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"א, עמ' 78.  1

מינוי פקידת סעד מחוזית
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

)טיפול  הסעד  לחוק  21)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במפגרים(, התשכ"ט-11969, אני ממנה את ליאונור נעמה שביט, 

שרה מדטוב, מס' רישום 27643, בחיפה והצפון6;  .5

סוניה קוגן, מס' רישום 15673, בחיפה והצפון7;  .6

שרון ינקו, מס' רישום 14493, בירושלים8.  .7

כ"ח בחשוון התשע"ז )29 בנובמבר 2016(
)חמ 3-141-ה1(

                                                   חיים כץ
                         שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

6  י"פ התשע"ו, עמ' 7614.

7  י"פ התשס"א, עמ' 1445.

8  י"פ התש"ס, עמ' 2417.

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

סדר  לחוק  ו–187)ב1(  187)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982, אני ממנה את סיון 
קוריס, מספר רישום 20713, עובדת ציבור במחוז ירושלים, לערוך 

תסקירי נפגע - מבוגרים, לעניין הסעיף האמור.

כ"ח בחשוון התשע"ז )29 בנובמבר 2016(
)חמ 3-2759(

                                                חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ז, עמ' 456.  1

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

סדר  לחוק  ו–187)ב1(  187)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982, אני ממנה את שרון 
ינקו, מספר רישום 14493, עובדת ציבור במחוז ירושלים, לערוך 

תסקירי נפגע - מבוגרים, לעניין הסעיף האמור.

כ"ח בחשוון התשע"ז )29 בנובמבר 2016(
)חמ 3-2759(

                                                חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ז, עמ' 456.  1

ביטול מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

הפלילי  הדין  סדר  לחוק  187)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982, אני מבטל את מינויה של עובדת 
הציבור דליה פלדמן, מספר רישום 16410, לערוך תסקירים לעניין 

הסעיף האמור.

ג' באלול התשע"ו )6 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2759(

                                                חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ז, עמ' 456.  1

י"פ התש"ע, עמ' 319.  2
 

ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"א, עמ' 78.  1
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 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי 
לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
ספטמבר  בחודש  לציבור  הניתן  צמוד  לא  לאשראי  הממוצעת 

2016 היה 3.41 אחוזים.

ח' בחשוון התשע"ז )10 בנובמבר  2016(
)חמ 3-2468-ה1(

                                                       ערד מאי
מנהל היחידה למידע ולדיווח  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.  1

הסמכה לבצע רישום לראשונה של ציוד הנדסי
לפי תקנות רישום ציוד הנדסי, התשי"ט-1959

לתקנות   1 "רשם" שבתקנה  לפי ההגדרה  סמכותי  בתוקף 
יבואן  את  מסמיכה  אני  התשי"ט-11959,  הנדסי,  ציוד  רישום 
הציוד המפורט להלן, לבצע רישום לראשונה של ציוד הנדסי 

שהוא ייבא ולקבוע לו מספר רישוי:

אפקו ציוד 1991 בע"מ, ח"פ 511602146
מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ, ח"פ 510485261

דוד צ'פניק ובניו בע"מ, ח"פ 510642341
מכשירי תנועה בע"מ, ח"פ 520028879

חברת ציוד בע"מ, ח"פ 510164676
אמקול בע"מ, ח"פ 513973271

קומסקו בע"מ, ח"פ 510407869;
יוניון מוטורס בע"מ, ח"פ 511487761

צ.ל.ע ציוד עבודות עפר בע"מ, ח"פ 511035420
טרקטורים וציוד )אי.טי.אי( בע"מ, ח"פ 512994054

חברת נ. פלדמן ובנו בע"מ, ח"פ 520037359
חברת פרפקט פרטס בע"מ, ח"פ 513105536

קידמה ציוד להובלה 1971 בע"מ, ח"פ 510562341
דיזל הנדסה טכנולוגיה בע"מ, ח"פ 513368043

ג'נרל החברה המרכזית לציוד בע"מ, ח"פ 513985424
רם אפ בע"מ,  ח"פ 513932186

איגל מלגזות ולוגיסטיקה בע"מ, ח"פ 514615897
צמד חברה להספקת ציוד הנדסי בע"מ, ח"פ 510166507

קרסו מוטורס בע"מ, ח"פ 514065283
א.א. מטריאל הנדלינג בע"מ, ח"פ 511491755

אמיר חברה להנדסה וסחר בע"מ, ח"פ 510637275.

תוקף ההסמכה עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(.

י"ב בכסלו התשע"ז )12 בדצמבר 2016(
)חמ 3-312-ה1(

                                                    לאה מאושר
רשמת ציוד הנדסי  

ק"ת התשי"ט, עמ' 1175; התשע"א, עמ' 1316.  1

מספר רישום 17818, לפקידת סעד מחוזית לעניין החוק האמור, 
במחוז תל אביב והמרכז.

כ"ח בחשוון התשע"ז )29 בנובמבר 2016(
)חמ 3-228-ה2(

                                                חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21)ג( לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, 
אופיר, מספר  נטלי  מינויה של  אני משנה את  התשכ"ט-11969, 
רישום 20107, לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור, כך שבמקום 

"בעיריית חיפה" יבוא "בעיריית קריית ים".

ד' בתשרי התשע"ז )6 באוקטובר 2016(
)חמ 3-228-ה2(

                                                חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 
ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"א, עמ' 78.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 4399.  2

מינוי מפקחת
לפי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)א( לחוק הפיקוח על המעונות, 
יצחק,  טליה  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 

למפקחת במחוז תל אביב והמרכז לעניין החוק האמור.

כ"ח בחשוון התשע"ז )29 בנובמבר 2016(
)חמ 3-2056(

                                                חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 48; התשנ"ג, עמ' 129.  1

הסמכת מנהלת
לפי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, 

התשנ"א-1990

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות רישוי עסקים )סילוק 
פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א-11990 )להלן - התקנות(, אני 
מסמיך את הדר סוגבקר למנהלת לעניין תקנה 3 לתקנות, כל עוד 

היא משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

כ' בחשוון התשע"ז )21 בנובמבר 2016(
)חמ 3-828-ה1(

                                                  ישראל דנציגר
המנהל הכללי של המשרד   

להגנת הסביבה  
ק"ת התשנ"א, עמ' 22; התשנ"ד, עמ' 843.  1
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הודעות לפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים 
לדיור )הוראת השעה(, התשע"ד-2014

ולפי חוק התכנון ובנייה, התשכ"ה-1965

מחוז מרכז

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מצפה אפק

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': 
תמל/ 1018

שם התכנית: צריפין, מתחם 1
לקידום הבנייה  לחוק   21 לסעיף  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
תשע"ד-2014,  השעה(,  )הוראת  לדיור  מועדפים  במתחמים 
גרסת:   1018 תמל/  מס':  לדיור  מועדפת  תכנית  אישור  בדבר 

הוראות - 43 תשריט - 36
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 
תממ/ 3/ 21 שינוי 

תמא/ 23/ א/ 4 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: באר יעקב.

נוספים,  פתוחים/פנויים  ושטחים  צריפין  מחנות  משטח  חלק 
צפונית לכביש 4313

X: 185821 קואורדינטה
Y: 651281 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 4221 חלקי חלקות: 11, 14, 109, 110.
גוש: 4233 חלקות במלואן: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 

.75 ,74 ,70 ,69 ,68 ,67 ,65 ,63 ,61 ,60 ,58 ,22 ,21 ,19
גוש: 4233 חלקי חלקות: 13, 14, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

.66 ,62 ,53 ,42 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36
גוש: 4234 חלקות במלואן: 14, 28, 32.

גוש: 4234 חלקי חלקות: 1, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 27, 29, 30, 31.
גוש: 4239 חלקות במלואן: 12.

גוש: 4239 חלקי חלקות: 4, 10, 11.
גוש: 4244 חלקי חלקות: 9.

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה בת כ–3700 יחידות דיור הכוללת 
מבני מגורים, מבנים ומוסדות ציבור, מסחר ושטחים ציבוריים 

פתוחים. כמו כן התווית מערכת דרכים חדשה.

עיקרי הוראות התכנית:
צבאי,  כמחנה  בשימוש  עכשיו  חקלאי,  משטח  יעוד  שינוי 
לייעודים הבאים: מגורים ד', תעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור, 
שטח ציבורי פתוח, דרך מאושרת, דרך מוצעת, מעברים להולכי 

רגל, שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור וכן דרך לביטול. 
קביעת שימושים לכל ייעוד קרקע. 

קביעת הוראות לבינוי, עיצוב ופיתוח מפורט. 
כ–740  בנייה להקמת שכונת המגורים מתוכן  קביעת הוראות 

יחידות דיור קטנות ובנוסף כ–286 יח"ד מיוחד.
קביעת תוואי דרכים חדשות, מיקומן ורוחבן.

קביעת הוראות בנייה למבני ציבור ומוסדות ציבור.
קביעת הוראות בנייה, הנחיות לעיצוב אדריכלי, התווית דרכים 

והוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים נלווים.
קביעת תנאים והנחיות למתן היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 2/6/2016 בתאריך  התכנית  בתחום  שלטים  גבי  על   ,2/6/2016

ובאתר האינטרנט של מינהל התכנון בתאריך 5/6/2016.

לתכנון  הארצית  הוועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, כנפי נשרים 22 ירושלים 
טלפון: 02-5954480, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
מצפה אפק, גליס 9 פתח תקוה 49277 טל' 03-9302051, ובאתר 
באינטרנט של מינהל התכנון בכתובת: www.iplan.gov.il, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.

                                                          ערן ניצן
יושב ראש הוועדה למתחמים

                                                           מועדפים לדיור

מחוז דרום

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אופקים

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': 
תמל/ 1027

שם התכנית: אופקים- שכונת חורשת נח
לקידום הבנייה  לחוק   21 לסעיף  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
תשע"ד-2014,  השעה(,  )הוראת  לדיור  מועדפים  במתחמים 
גרסת:   1027 תמל/  מס':  לדיור  מועדפת  תכנית  אישור  בדבר 

הוראות - 55 תשריט - 41
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

8 /101 /02 /23 ביטול 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ממערב לנחל אופקים, מדרום לתחנת הרכבת, כולל קטע מהדרך 

לתחנת הרכבת )דרך 9( וקטע מהכביש לשדה תימן )דרך 10( 
X: 165050 קואורדינטה
Y: 580750 קואורדינטה

סרוק לצפייה במסמכים



1881 ילקוט הפרסומים 7410, כ"ח בכסלו התשע"ז, 28.12.2016 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39656 חלקות במלואן: 6, 7, 10, 11, 13, 16.
גוש: 39656 חלקי חלקות: 9, 12, 15.

גוש: 2/100212 חלקי חלקות: 1, 2, 3.

לא מוסדר:
גוש: 39659 חלקי חלקות: 999.

גוש: 100212 חלקי חלקות: 999, 9991.

מטרת התכנית:
תכנון שכונת מגורים הכוללת כ 1000 יח"ד, מתוכן 88 יחידות 
דיור קטנות, בניני ציבור, שטחי ציבור, מסחר, תעסוקה, תעשיה 

נקיה, תרבות ובילוי.

עיקרי הוראות התכנית:
שנוי יעודי קרקע, קביעת השמושים המותרים לכל יעוד    .1

קרקע וקביעת היקף זכויות הבנייה. 
 , אדריכלי  לעיצוב  הנחיות  כולל  ופיתוח  לבינוי  הוראות    .2

קביעת קווי בניין
קביעת הוראות לחזית מסחרית   .3

זיקת הנאה למעבר רגלי    .4
הקצאות לצרכי ציבור    .5

התוויית דרכים, תשתיות ושרותים כגון: מים וביוב, ניקוז,    .6
תקשורת, חשמל, וכו' 

הנחיות סביבתיות, הנחיות לפיתוח בסביבת הנחל וניצול    .7
מי נגר.

קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.   .8

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14/7/2016, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך 9/7/2016 

ובאתר האינטרנט של מינהל התכנון בתאריך 19/7/2016.

לתכנון  הארצית  הוועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, כנפי נשרים 22 ירושלים 
טלפון: 02-5954480, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
אופקים, שד הרצל 1 אופקים 80300 טלפון: 08-9928542, ובאתר 
באינטרנט של מינהל התכנון: www.pnim.gov.il, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל ובאתרי האינטרנט.

                                                          ערן ניצן
יושב ראש הוועדה למתחמים

                                                           מועדפים לדיור

סרוק לצפייה במסמכים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': 
תמל/ 1022

שם התכנית: אשקלון - אגמים מזרח
לקידום הבנייה  לחוק   21 לסעיף  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
תשע"ד-2014,  השעה(,  )הוראת  לדיור  מועדפים  במתחמים 
גרסת:   1022 תמל/  מס':  לדיור  מועדפת  תכנית  אישור  בדבר 

הוראות - 23 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות בחלק מתחום התכנית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דרום אשקלון, ממזרח לשכונת אגמים מערב, ממערב, מדרום 

וממזרח לשכונות גבעת ציון וגבעת הפרחים
X: 159400 קואורדינטה
Y: 617200 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גושים בשלמות: 1474, 1475, 1476, 1482.
גוש: 1210 חלקי חלקות: 85, 86.

גוש: 1211 חלקי חלקות: 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.
גוש: 1212 חלקי חלקות: 40, 46, 59.

גוש: 1213 חלקי חלקות: 63.
גוש: 1214 חלקי חלקות: 71, 72.

גוש: 1224 חלקות במלואן: 40, 43, 52, 66, 71, 74, 77, 78, 80, 81, 82.
גוש: 1224 חלקי חלקות: 75, 76, 79, 83, 84.

גוש: 1225 חלקי חלקות: 34, 36, 42, 47, 48, 53, 56, 58, 63, 64.
 ,104  ,103  ,102  ,100  ,97  ,95  ,94  ,92 במלואן:  חלקות   1229 גוש: 

.137 ,133 ,131
גוש: 1229 חלקי חלקות: 91, 93, 96, 98, 99, 101, 105.

גוש: 1230 חלקות במלואן: 61.
גוש: 1230 חלקי חלקות: 55, 71, 80.

גוש: 1296 חלקי חלקות: 11, 12, 35, 37, 39.
גוש: 1466 חלקות במלואן: 34, 37, 39, 46, 52, 54, 62, 64, 65, 69.

גוש: 1466 חלקי חלקות: 7, 20, 21, 41, 58, 60, 67. 
גוש: 1467 חלקות במלואן: 70, 78, 80, 122, 126.

גוש: 1467 חלקי חלקות: 76, 94, 96, 108, 112, 127.
גוש: 1468 חלקי חלקות: 79, 83, 95, 96, 97, 112, 113.

גוש: 1469 חלקות במלואן: 168.
גוש: 1469 חלקי חלקות: 124, 175, 176, 183, 195, 197.

גוש: 1472 חלקות במלואן: 1.
גוש: 1472 חלקי חלקות: 38, 39.

גוש: 1473 חלקות במלואן: 74, 77, 78.
גוש: 1473 חלקי חלקות: 70, 73, 75, 76.

גוש: 1477 חלקות במלואן: 16, 51, 54, 55, 61, 63, 67.
גוש: 1477 חלקי חלקות: 28, 29, 31, 50, 65.

גוש: 1479 חלקות במלואן: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 
.22 ,19 ,18
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

מס':101-0096677
שם התכנית: רח' הדישון 24, מלחה, ירושלים - 

הרחבת יח"ד קיימת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0096677 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 16 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
במ/ 1998/ ב שינוי 

מק/ 6614 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: הדישון 24 .

X: 217362 קואורדינטה
Y: 628947 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30455, מוסדר, חלקות במלואן: 12.

מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד קיימת.

עיקרי הוראות התכנית:
לאיזור  כפרי  מיוחד  מגורים  מאיזור  קרקע  ייעוד  שינוי   .1

מגורים א'.
קביעת בינוי לתוספת בנייה לשם הרחבת יח"ד קיימת.   .2

קביעת קווי בניין לבנייה.  .3
קביעת שלבי ביצוע להקמת הרחבות בנייה.  .4

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.   .5
קביעת הוראות סטייה ניכרת.   .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 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

תשמ"ט - 1989.

גוש: 1479 חלקי חלקות: 23.
גוש: 1480 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 

.44 ,42 ,20 ,19
גוש: 1480 חלקי חלקות: 5, 7, 8, 14, 29, 40.

גוש: 1481 חלקות במלואן: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 40.
גוש: 1481 חלקי חלקות: 9, 16, 17, 18, 34.

גוש: 1655 חלקי חלקות: 124.
גוש: 1657 חלקי חלקות: 33.
גוש: 2390 חלקי חלקות: 33.

גוש: 2391 חלקי חלקות: 41, 43.
גוש: 2847 חלקי חלקות: 136, 145.

גוש: 2848 חלקי חלקות: 72, 73, 243.
גוש: 2884 חלקי חלקות: 12, 21, 29.

גוש: 2886 חלקי חלקות: 18.

גוש: 2887 חלקי חלקות: 22.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת רובע מגורים חדש בדרום העיר 
אשקלון בהיקף כ–5,000 יח"ד אשר נועד לחזק את דרום העיר 
תכנית  של  הכוללת  לראייה  בהתאם  שכונותיה,  בין  ולחבר 

המתאר לאשקלון שבהכנה.

עיקרי הוראות התכנית:
הבאים:  לייעודים  ולמגורים  חקלאית  קרקע  יעוד  שינוי    .1

מגורים לסוגיהם השונים, שצ"פ, שב"צ, דרכים וכיוצ"ב. 
קרקע,  ייעוד  לכל  הבנייה  והוראות  התכליות  קביעת    .2
מבנים,  גובה  מרווחים,  צפיפות,  בנייה,  זכויות  לרבות 

הנחיות עיצוב ובינוי.
התווית דרכים ותשתיות.   .3

קביעת הוראות לפיתוח השטח.   .4
קביעת הנחיות סביבתיות.   .5

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   .6
קביעת עצים לשימור.   .7

שימור ושיקום שטחים פתוחים.   .8
קביעת שלבים וההתניות לביצוע.   .9

בתאריך:  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22/7/2016, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך: 11/7/2016 

ובאתר האינטרנט של מינהל התכנון בתאריך: 24/7/2016.

לתכנון  הארצית  הוועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, כנפי נשרים 22 ירושלים 
טלפון: 02-5954480, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
ובאתר   ,08-6792355 טלפון:  אשקלון,   ,7 הגבורה  רח'  אשקלון, 
באינטרנט של מינהל התכנון: www.iplan.gov.il, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל ובאתרי האינטרנט.

                                                          ערן ניצן
יושב ראש הוועדה למתחמים

                                                           מועדפים לדיור

סרוק לצפייה במסמכים
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קביעת מס' יח"ד על סך 401 יח"ד.   .3
קביעת בינוי בגובה של 1, 2, 6, 10-19 קומות.   .4

קביעת שטחי בינוי.   .5
קביעת קווי בניין מרביים.   .6

קביעת השימושים המותרים בשטח התכנית.   .7
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   .8

קביעת הוראות להריסת מבנים/ גדרות / קירות.   .9
קביעת הוראות בגין עצים לשמירה, להעתקה ולעקירה.   .10

קביעת הוראות בגין אחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת כל    .11
הבעלים.

קביעת שלבי ביצוע.   .12
קביעת הוראות בגין חזית מסחרית.   .13
קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת.   .14

קביעת הוראות סביבתיות.   .15
קביעת הוראות פיתוח.   .16

קביעת הוראות לשימור, שיקום ופיתוח בשטח התכנית.   .17
קביעת הוראות למרחב פתוח למעבר רגלי בין שורות הבניינים.  .18

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

מס':101-0350173
שם התכנית:כיכר תלפיות- תוספת קומות למשרדים 

מעל מבנה קיים, ירושלים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0350173 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 25 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3302 ביטול 
4058 ביטול 

62 ביטול 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

מס':101-0309914
שם התכנית: רחוב הארזים

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

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 101-0309914 
גרסת: הוראות - 50 תשריט - 28

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

5340 ביטול 
2225 ביטול 
3926 ביטול 
1968 ביטול 

62 ביטול 
5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: הארזים 14. יישוב: ירושלים רחוב: איש 

שלום מרדכי .
יישוב: ירושלים רחוב: הארזים 12 , 8 , 10 .

X: 217618 קואורדינטה
Y: 631906 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 30263 חלקות במלואן: 27, 29, 45, 48, 49, 50, 51, 52.
גוש: 30263 חלקי חלקות: 33, 37.

מטרת התכנית:
קביעת הוראות לפינוי מבנים קיימים ובניית חדשים בהיקף של 

401 יח"ד

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן:

שינוי מאזור מגורים 1 למגורים ד'.  -
שינוי מאזור מגורים 1 לדרך מוצעת.   -

שינוי מאזור מגורים 1 לשטח ציבורי פתוח.   -
שינוי מאזור מגורים 1 מיוחד למגורים ד'.   -

שינוי מאזור מגורים 1 מיוחד לדרך מוצעת.   -
שינוי מחצר צמודה לגן ילדים למגורים ד'.   -

שינוי משטח ציבורי פתוח למגורים ד'.   -
שינוי ממעבר ציבורי להולכי רגל למגורים ד'.   -

שינוי ממעבר ציבורי להולכי רגל לשטח ציבורי פתוח.   -
שינוי ממעבר ציבורי להולכי רגל לדרך מוצעת.   -

שינוי מאזור מגורים 1 למגורים ומבנים ומוסדות ציבור.   -
שינוי מאזור מגורים 1 מיוחד למגורים ומבנים ומוסדות    -

ציבור.
ומבנים  למגורים  רגל  להולכי  ציבורי  ממעבר  שינוי    -

ומוסדות ציבור.
קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי.   .2
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איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
2126 שינוי 
3878 ביטול 

62 ביטול 
5166/ ב כפיפות 

5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים .

דרומית לגן הבוטני, בין הרחובות הרצוג ובצלאל בזק.
X: 219319 קואורדינטה
Y: 630386 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 30182 חלקי חלקות: 7.
גוש: 31283 חלקי חלקות: 10.

מטרת התכנית:
תכנון והקמת בניין ב''הס למנהיגות קרן מנדל ישראל.

עיקרי הוראות התכנית:
גן בוטני ושטח  ייעוד קרקע משטח פתוח ציבורי -  שינוי  א.  
ודרך  דרך מוצעת,  ציבור,  ומוסדות   ציבורי פתוח למבנים 

ו/או טיפול נופי. 
קביעת שטחי הבנייה לסך של 8,900 מ"ר מתוכם5,475 מ"ר  ב.  

עיקרי ו–3,425 מ"ר שרות.
לגן   ,101 שטח  לתא  מוטורית  גישה  בגין  הוראות  קביעת  ג.  

הבוטני ולתחנת התדלוק.
קביעת הוראות בגין נפח הבניין, מס' הקומות, ועיצוב אדריכלי. ד.  

קביעת הוראות בגין קווי הבניין במגרש. ה.  
קביעת הוראות בעניין: פיתוח תשתית, ניהול מי נגר, וסטייה  ו.  

ניכרת. 
ז. קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

ח. קביעת הוראות בגין נטיעת עצים בוגרים בתחום התכנית.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

תשמ"ט - 1989.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים .

וגובלת  בתלפיות  רג'ואן  גדי  רחבת  בכיכר  ממוקמת  התכנית 
ברחובות גנרל פייר קניג, הפרסה והסדנא.

X: 220271 קואורדינטה
Y: 628657 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30130, מוסדר, חלקות במלואן: 209.

מטרת התכנית:
בבניין  ציבור  ומוסדות  מבנים  תעסוקה,  מסחר,  מתחם  הקמת 

בן 12 קומות.

עיקרי הוראות התכנית:
מבנים  תעסוקה,  למסחר,  מתעשיה  הקרקע  ייעוד  שינוי    .1

ומוסדות ציבור.
קביעת בינוי והוראות לבינוי ופיתוח השטח.   .2

קביעת שטחי בנייה מרביים.  .3
קביעת קווי בניין מרביים.   .4

קביעת מס' קומות מרבי מעל הקרקע ל–12 )לא כולל קומה   .5
טכנית חלקית(, מתוכן 5 קומות מסד ו–7 קומות מגדל.

קביעת מס' קומות תת"ק ל–4.  .6
קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .7

קביעת הוראות לשלבי ביצוע למימוש התכנית.  .10
קביעת הוראות לסטיה ניכרת.    .11
קביעת הוראות בגין הפקעה.    .12

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 

101-0406009
שם התכנית:בית הספר למנהיגות - קרן מנדל ישראל

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0406009 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 29 תשריט - 18
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 

101-0184325
שם התכנית:דרך החורש 110 - רמות

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

101-0184325 גרסת: הוראות - 26 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2644 ביטול 
62 ביטול 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, רח': דרך החורש 110 .

רח' החורש 110, המורדות הדרומיים של שכונת רמות בירושלים.

גושים וחלקות:
גוש: 30724, מוסדר, חלקות במלואן: 63.

X: 218275 קואורדינטה
Y: 635325 קואורדינטה

מגרשים:
25 בהתאם לתכנית 5/27/05

40 בהתאם לתכנית 2644

מטרת התכנית:
הריסת מבנה מגורים קיים בן 2 יח' דיור ובניית מבנה מגורים 

חדש בן 2 יח' דיור במקומו.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 5 מיוחד למגורים ב'.  -

קביעת מס' יח"ד ל–2.  -
 594.09 מהם  מ"ר,   815.06 של  בהיקף  בנייה  שטחי  קביעת   -
מ"ר שטח עיקרי + 220.97 מ"ר שטחי שירות )הכוללים חניה 

ששיטחה - 165.68 מ"ר(.
קביעת מס' הקומות ל–2 קומות מעל הקרקע + קומה תת   -

קרקעית אחת
קביעת הוראות בינוי בגין בניית בניין חדש.  -

קביעת קווי בנין חדשים.  -
קביעת שלבי ביצוע להקמת מבנה חדש, כאמור.  -

קביעת הוראות בינוי ופיתוח.  -
קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  -

קביעת הוראות בנוגע לעצים לשימור ועקירה.  -
קביעת הוראות לענין בניית גדר בחזית המגרש.  -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2112 עמוד  התשעו,   ,7170 הפרסומים  ובילקוט   29/01/2016

בתאריך 22/12/2015.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

מס':101-0413948
 שם התכנית:תוספת קומה ו–1 יח"ד חדשה 

רח' אלקנה 5, ירושלים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0413948 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 4 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1138 ביטול 
62 ביטול 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: אלקנה 5 .

X: 220400 קואורדינטה
Y: 633510 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30079, מוסדר, חלקות במלואן: 91.

מטרת התכנית:
תוספת קומה וקומה חלקית מובלעת בחלל גג רעפים והרחבת 

יח"ד קיימות.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים 3 לאזור מגורים ג'.   -

קביעת בינוי לתוספת קומה וקומה נוספת חלקית מובלעת    -
לנספח  בהתאם  קיימות,  יח"ד  והרחבת  רעפים  גג  בחלל 

הבינוי.
הגדלת שטחי הבנייה בשטח, וקביעתם ל–872 מ"ר )מתוכם    -
579 מ"ר שטחים עיקריים, ו–293 מ"ר שטחי שרות( ועוד 30 

מ"ר עבור מרפסות.
שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.   -

תוספת 1 יח"ד חדשה וקביעת מס' יח"ד ל–4 יח"ד.   -
)הקומה  ל–5  מרתף  קומת  מעל  מ–3  הקומות  מס'  הגדלת    -

העליונה מובלעת בחלל גג רעפים(.
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.   -

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   -
קביעת הוראות בגין מבנים להריסה ולפירוק.   -

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811
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ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

                                                      דלית זילבר
 יושבת ראש הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

מחוז תל אביב

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: הרצליה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
504-0383703

שם התכנית:הר/1985/ה - מאגר מים
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:   504-0383703 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  הרצליה 

הוראות - 27 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
הר/ 1985/ א שינוי 
הר/ 1985/ 1 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
הר/ 1985/ 1/ א כפיפות 

תממ/ 5 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
X: 183286 קואורדינטה
Y: 674272 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 6422, מוסדר, חלקי חלקות: 9, 18, 44.

מטרת התכנית:
וכן  מים  מאגר  קירוי  לטובת  ציבורי  בפארק/גן  זכויות  תוספת 

שימושים המאושרים בתכנית מס הר/1985/א.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת זכויות בנייה לטובת שימושים מאושרים בתכנית   .1

מס הר/1985/א
שטחים  ונטועים,  מגוננים  שטחים  טבעיים,  שטחים  א. 
פתוחים ומתקני ספורט, בילוי ונופש, בתי קפה, דרכי 

גישה וחניה.
מבני שירות למשתמשים בפארק ולאחזקתו השוטפת,  ב. 
לביוב,  שאיבה  תחנות  כגון  תשתיות  ומתקני  מבני 

תחנות שנאים וכיו"ב.
קביעת גובה בנייה.   .2

קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.  .3
קביעת הוראות פיתוח נופי, אדריכלי וסביבתי.  .4

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 

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

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

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 

101-0210054
שם התכנית:מלון יהודה - תוספת שטחים

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

101-0210054 גרסת: הוראות - 28 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

5038 ביטול 
12032 ביטול 

62 ביטול 
5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: דרך קוליץ 1 .

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 30427 חלקות במלואן: 53.
גוש: 30427 חלקי חלקות: 48, 54.

X: 216634 קואורדינטה
Y: 628581 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הבניין  הרחבת  ע"י  יהודה,  בית  למלון  בנייה  זכויות  הוספת 
הקיים, ע"י תוספת קומות ע"ג הבניין הקיים, ע"י בניית אגפים 

חדשים, וע"י בניית חניון תת קרקעי.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת קווי בניין   .1

קביעת בינוי להקמת בניינים חדשים, תוספות בנייה וחניון    .2
תת קרקעי בתא שטח מס' 1, בהתאם לנספח הבינוי.

קביעת זכויות בנייה בהיקף כולל של 22,789 מ"ר.   .3
קביעת הוראות בינוי לתא השטח המיועד למלונאות.   .4

קביעת מס' חדרי מלון.   .5
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   .6

קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.   .7
שינוי ייעוד מ–מלונאות ל–דרך מוצעת.   .8

קביעת הנחיות סביבתיות והנחיות למניעת מטרדים סביבתיים.   .9
קביעת הוראות להפקעה    .10

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5134 עמוד  התשעו,   ,7246 הפרסומים  ובילקוט   22/04/2016

בתאריך 10/04/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים 9100701 טלפון: -02
6290263. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, 
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גושים וחלקות:
גוש: 6207, מוסדר, חלקי חלקות: 890, 891, 892.

מגרשים:
2 בהתאם לתכנית רג/ 1231/ 2

001A בהתאם לתכנית רג/ 1231/ 2
001B בהתאם לתכנית רג/ 1231/ 2

מטרת התכנית:
משרדים  תעסוקה,  של  לשימושים  הבנייה  זכויות  הגדלת  א. 

ומסחר ללא שינוי בגובה בנין, שעפ"י הוראות רג/2/1231.
ב. ביטול השימוש למגורים.

ג. קביעת שטח עיקרי לבנייני ציבור.
ד. גובה בנין ומס' קומות עפ"י רג/2/1231.

ה. קביעת זיקת הנאה למעבר ושהיית הציבור.

עיקרי הוראות התכנית:
 001B–ו  001A שטח  בתאי  כדלקמן:  בנייה  זכויות  קביעת  א.  
מ''ר   6,650 ובנוסף  מ"ר  כ–13,887  של  עיקרי  שטח  תוספת 
 20,537 בת  תעסוקה  שטחי  לתוספת  ממגורים  שהומר 
ומשרדים,  מלונאות  למסחר'  מ"ר   42,820 לסה"כ  עד  מ''ר 
18,300 מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע, וללא שינוי בשטחי 

השירות מתחת לקרקע.
תוספת שטח עיקרי למסחר עד כ–200 מ"ר ועד לסה"כ של  ב.  

כ–1,200 מ"ר.
לקבוע שטח עיקרי לבנייני ציבור בקומה השלישית בבניין,  ג.  
שהינה קומת המשרדים הטיפוסית הראשונה בבניין מעל 
שתי קומות לובי בשטח עיקרי של 1,115 מ"ר. שטחים אלו 

יירשמו על שם עיריית רמת גן.
וקביעת שטח  שינוי של הבינוי שהוצע בתכניות תקפות  ד.  
ובהתאמה  מבנייה  הפנוי  המגרש  שטח  בכל  הנאה  זיקת 

לבינוי המוצע.

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  11:00-14:00.יש 
יומצא למשרדי ועדה מקומית  אם קיימים. העתק ההתנגדות 

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: הרצליה

הודעה בדבר הכנת תכנית מס': הר/ 2000/ שמ/ 77/ א
שם התכנית: תכנית לשימור אתרים בהרצליה

בי.פ.   ,1078 עמ'   19.11.14 מיום   6921 בי.פ.  לפרסום  בהמשך 
7043 מיום 19.5.15 עמ' 5977, בי.פ. 7075 מיום 13.7.15 עמ' 7341 
ובעיתונות   1475 עמ'   2.12.15 מיום   7157 פרסומים  ובילקוט 

בתאריך 11.9.15 ו–10.9.15 

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 

אביב, דרך בגין 125 תל אביב-יפו 67012 טלפון: 03-7632586.
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א', ג', ה' בין השעות -11:00
14:00.יש לציין פרטי יצירת קשר לרבות דוא"ל/פקס אם קיימים.
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
09- טלפון:   4610001 הרצליה   22 סוקולוב  הרצליה,  ולבנייה 

9591545

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 הפקדת תכנית מפורטת מס':
506-0275248

שם התכנית:רג/1231/ג - תוספת זכויות במגדל ספיר
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:   506-0275248 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  גן  רמת 

הוראות - 46 תשריט - 35
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
רג/ 1001/ 5 שינוי 
רג/ 792/ א שינוי 

רג/ 1231/ 2 שינוי 
רג/ מק/ 1168 שינוי 

רג/ 340/ ג שינוי 
רג/ 340/ ב/ 1 שינוי 
רג/ 340/ ג/ 3 שינוי 

רג/ 340/ ב/ 1/ 1 שינוי 
רג/ 792 שינוי 
רג/ 182 שינוי 
רג/ 340 שינוי 

רג/ 1231 שינוי 
רג/ מק/ 340/ ג/ 35 כפיפות 

רג/ 340/ ג/ 31 כפיפות 
רג/ 340/ ג/ 25 כפיפות 

רג/ מק/ 340/ ג/ 17 כפיפות 
רג/ מק/ 340/ ג/ 16 כפיפות 

רג/ מק/ 340/ ג/ 16/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רמת גן.

החדש,  והרקון  שוהם  תובל  הרחובות  בין  הבורסה,  מתחם 
ממזרח ומצפון וחלקות- 257,892,263,628 ממערב.

X: 181425 קואורדינטה
Y: 665800 קואורדינטה
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מח/ 41/ ב/ 1 שינוי 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תממ/ 3/ 21 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
נתב"ג

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6708 חלקי חלקות: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 44, 
.76 ,72 ,71

גוש: 6709 חלקות במלואן: 1.
גוש: 6709 חלקי חלקות: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

.66 ,32 ,31 ,30 ,29 ,22 ,21 ,20 ,18 ,17

מטרת התכנית:
ומתחם   03-21 למסלול  ממזרח  האווירי  הצד  פיתוח  תכנון 

חירום כיבוי והצלה.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעודי הקרקע לנמל תעופה כללי, נמל תעופה מסלולים, 

דרך מוצעת, שטחים פתוחים ונחל.
קביעת הוראות וזכויות בנייה. 

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
קביעת חיבור תחבורתי בעת חירום ותרגול לכביש 40.

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 
נתב"ג, שד  ולבנייה  לתכנון  ועדה מקומית  בעתונים, למשרדי 
ההתנגדות  העתק   .08-9153382 טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל 
מודיעין,  חבל  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא 
ועדה מקומית-  ,03-9722887 טלפון:   73100 10 שהם  מודיעים 

מחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 91 רמלה 72430 

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: הוד השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
423-0132233

שם התכנית:מתחם משולב בית הבד, הוד השרון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה הוד  ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון  מחוז המרכז 
גרסת:   423-0132233 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  השרון 

הוראות - 47 תשריט - 31
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס  
הר/ במ/ 600 שינוי  

הר/ 1002 שינוי  

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

היתרי בנייה בתחום תכנית מס' הר/ 2000/ שמ/ 77/ א
לפרסם הכנת תכנית לפי סעיף 77 עבור המבנים והאתרים   .1

הנוספים הבאים:
גוש 6534 חלקה 7 תת חלקה 2 - רח' ויצמן 31, בית הפרח א. 
קופת  "בית   -  38 סוקולוב  רח'   -  49 6531 חלקה  גוש  ב. 

מלווה וחיסכון לעובדים"
גוש 6539 חלקה 30 - שדרת עצי פיקוס, רח' אוסישקין ג. 

גוש 6521 חלקה 43 - רח' אל על 6 - בית בורנשטיין ד. 
מלון דן אכדיה מבנה 1 בתשריט הר/ 2010. ה. 

להלן התנאים להוצאת היתרים לפי סעיף 78 לחוק למבנים   .2
ולאתרים הנ"ל:

לעניין מבנה לשימור, לא תותר הריסת המבנה או כל   2.1
חלק ממנו.

בבניין  בנייה  תוספת  או  שיפוצים  לערוך  יהיה  ניתן   2.2
בנייה בחלק האחר של המגרש בהתאם  וכן  לשימור 
במגרש  החלות  מאושרות  בתכניות  הבנייה  לזכויות 

ובכפוף לתנאים הבאים:
הכנת תיק תיעוד מלא על פי הנחיות מנהל התכנון. א. 

חוות דעת וועדת השימור העירונית. ב. 
חוות דעת יועץ השימור המחוזי. ג. 

אישור יועץ השימור העירוני.  ד. 
אישור יועץ קונסטרוקציה מומחה לשימור.  ה. 

ביצוע שימור הבניין הקיים במסגרת אותו היתר  ו. 
השימור  יועץ  ידי  על  שתאושר  תכנית  פי  ועל 

העירוני ויועץ הקונסטרוקציה.
להתאמה  המקומית  הוועדה  של  מיוחד  אישור  ז. 
אדריכלית בין הבניין לשימור והבנייה המבוקשת 

לבינוי המתוכנן ברחוב סוקולוב.
השימור  תכנית  בתשריט  יסומן  אכדיה  בדן  המבנה   2.3
נושאי  למעט  התכנית  הוראות  עליו  יחולו  ולא 
השימור. לעת הוצאת היתרי בנייה למגרש או לתכנית 
נקודתית לפיתוח, יש לערוך תיק תיעוד מלא בהתאם 

לבקשה.
תוקף התנאים: עד 16.05.2017.  .3

                                                       דלית זילבר
 יושבת ראש הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב

מחוז מרכז

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: חבל מודיעין, גלילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':499-0208587

שם התכנית: פיתוח הצד האווירי ממזרח
למסלול 03-21 בנתב"ג

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
נתב"ג ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל מודיעין, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז   ולבנייה 

499-0208587, גרסת: הוראות - 40 תשריט - 29
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
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יב/ 150/ 2 שינוי 
זמ/ 66/ 28 שינוי 

זמ/ 600 שינוי 
יב/ 150 שינוי 
יב/ 129 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: יבנה רחוב: הכרמל 1 .

יישוב: יבנה רחוב: הגלבוע 37 , 39 .
יישוב: יבנה רחוב: הכרמל 2 .
רחוב הכרמל,נאות שז"ר,יבנה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 3506 חלקי חלקות: 97.
גוש: 4943 חלקי חלקות: 117.

גוש: 4945 חלקות במלואן: 50, 51, 63, 146, 147, 148, 149, 162.
גוש: 4945 חלקי חלקות: 57, 65, 159, 161.

מטרת התכנית:
במתחם  דונם,   14.3 כ  התוכנית  בשטח  עירוני  מרקם  חידוש 

הרחובות הכרמל ושדרות העצמאות.
קביעת אחוזי בנייה עבור 286 יח"ד במסגרת הליך של פינוי-בינוי.

מגדלים   4 ובניית  "רכבת"  בצורת  ישנים  מבנים   3 הריסת 
 18  16 בני  מניפה,  ומדורגים בצורת  עוקבים  3 מבנים  חדשים. 
ו–20 קומות. ומגדל בקווים עגולים ו/או רציפים בן 26 קומות, 

בפינת הרחובות כאיקון מרשים בכניסה לעיר. 
הריסת קיוסק ,מקלט ציבורי ו6 חנויות ובניית 8 חנויות חדשות.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת אזור מגורים, שטח בנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח. א. 

קביעת הוראות בזכויות בנייה לייעודי הקרקע. ב. 
קביעת הוראות בינוי וקווי בניין. ג. 

חנויות חדשות בקומת הקרקע. ד. 
התווית דרכים והרחבתן ה. 

קביעת שטחים למבני ציבור ולמסחר )כולל חזית מסחרית( ו. 
קביעת הוראות בדבר הכנת תכנית איחוד וחלוקה ז. 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17/6/2016 ובילקוט הפרסומים 7291, התשעו, עמ' 8108, בתאריך 

.26/6/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
08-9788409. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יבנה, 
שד דואני 3 יבנה 70600 טלפון: 08-9433380, 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: מודיעין-מכבים-רעות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
420-0276402

שם התכנית: מד/9/ -3 תוספת שטחים לקירוי מרפסות 
בשכונת נופים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 420-0276402 

גרסת: הוראות - 14 תשריט - 5

הר/ 198/ 4 שינוי  
הר/ 198/ 4/ א שינוי  

הר/ מק/ 1001/ 1 כפיפות  
תמא/ 3 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: הוד השרון רחוב: דרך רמתים 23 , 21 , 17 , 19 .

דרך רמתיים מצפון לרח' בית הבד

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6455 חלקות במלואן: 62, 63, 66, 131, 381, 383, 1033.
גוש: 6455 חלקי חלקות: 82.

מטרת התכנית:
הקמת מבנה מעורב שימושים הכולל מגורים, מסחר ומשרדים 

בדרך רמתיים, הוד השרון.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת יעודים ל–"מגורים, מסחר ותעסוקה", "מבנים ומוסדות   .1
ציבור", שטח ציבורי פתוח, דרך מאושרת, דרך מוצעת ודרך 

משולבת.
קביעת שימושים והוראות בנייה ליעודים הכלולים בתכנית.  .2

קביעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתכנית עתידית   .3
הנגזרת מתכנית זו.

4.קביעת הוראות והנחיות בדבר בינוי, פיתוח וחניה.  .1
קביעת הוראות לגבי זיקת הנאה למעבר הציבור.   .4

קביעת תנאים להיתרי בנייה.  .5
קביעת הוראות בדבר תשתיות.  .6

קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.  .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 
טלפון:   4532235 השרון  הוד   28 יהושע  גמלא  בן  השרון,   הוד 

09-7759666

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: יבנה

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
404-0117507

שם התכנית:מתחם הכרמל יבנה יב 4/150
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

404-0117507 גרסת: הוראות - 42 תשריט - 25
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות רחוב: כובשי החרמון .

זכריה  ומשה  החרמון  כובשי  הרחובות  בין  נמצאת  חלקה 
בשכונת שעריים.

גושים וחלקות:
גוש: 3705, מוסדר, חלקות במלואן: 642.

מגרשים:
א בהתאם לתכנית רח/ 1200/ 26

מטרת התכנית:
למבנים  המיועד  בשטח  והשימושים  התכליות  הרחבת    .1

ומוסדות ציבור.
המיועד  בשטח  קומה  ותוספת  עיקריים  שטחים  הגדלת    .2

למבנים ומוסדות ציבור.
שינוי קווי בנין בתחום שטח המיועד למבנים ומוסדות ציבור.   .3

עיקרי הוראות התכנית:
יותרו  ציבור  ומוסדות  למבנים  המיועד  שטח  בתחום   .1

השימושים הבאים: בנייני חינוך, תרבות, דת וקהילה.
שטחים  שסה"כ  כך  עיקריים  בשטחים  מ"ר   1400 תוספת   .2
עיקריים מעל הקרקע יהיו 3200 מ"ר )160% משטח המגרש( 

במקום 1800 מ"ר מותרים.
שסה"כ  כך  המגרש  משטח  ל–40%  שירות  שטחי  קביעת   .3
מ"ר   400 במקום  מ"ר   800 יהיו  קרקע  מעל  שירות  שטחי 

מותרים.
תוספת קומה כך שיהיו 4 קומות במקום 3 קומות המותרות.  .4
שינוי קו בנין מערבי ל–4 מ' במקום 5 מ' וקו בנין מזרחי ל–0   .5

מ' במקום 4 מ'.

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: חוף השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
401-0288514

שם התכנית: גוש: 8976, חלקה: 46 - מושב בצרה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
חוף  ולבנייה  לתכנון  הועדה המקומית  ובמשרדי  מחוז המרכז 
גרסת:   401-0288514 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  השרון 

הוראות - 15 תשריט – 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

מד/ 9/ 1 שינוי 
420-0235622 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
צפונית לכביש מס' 431 ומערבית לשכונת הציפורים. 

גושים וחלקות:
גוש 4978 חלקי חלקה: 1

גוש 5300 חלקי חלקות: 1-7
גוש 5301 חלקה:10 חלקי חלקות: 6,8,12,14 

גוש 5302 חלקי חלקות:9,15
גוש 5616 חלקי חלקה:61 

גוש 5751 חלקי חלקה:4
גוש 5873 חלקי חלקה:7

גוש 5876 חלקי חלקות: 5,9

מטרת התכנית:
יחידות הדיור  קירוי מרפסות לכל  זכויות בנייה עבור  תוספת 

בשכונת נופים.

עיקרי הוראות התכנית:
מרפסות  קירוי  עבור  ליח"ד  מ"ר  כ–12  של  שטח  תוספת    .1

בשכונת נופים.
בייעוד  קירוי מרפסות  לצורך  מ"ר   1440 תוספת שטח של    .2

דיור מוגן.
קביעת הוראות לאופן השימוש בזכויות אלו.   .3

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6/4/2016 ובילקוט הפרסומים 7271, התשעו, עמ' 7178, בתאריך 

.24/5/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
מודיעין-מכבים-רעות   1 המכבים  דם  מודיעין-מכבים-רעות, 
טלפון: 08-9726045, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
414-0300228

שם התכנית:רח/-1/26/1200 הרחבת שימושים 
וזכויות בנייה בש.ב.צ.

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 
גרסת:   414-0300228 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  רחובות 

הוראות - 15 תשריט - 8
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
רח/ 1200/ 26 שינוי 

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

רח/ 2000/ ב/ 1 כפיפות 
רח/ מק/ 2000/ יב כפיפות 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: משגב דב.

תא שטח בתחום משבצת מושב משגב דב, ממערב לכביש מס' 
הגישה  וכביש  גדרות  לככר  בדרום  רבן  בית  צומת  בין   4102

לכפר אביב מצפון

גושים וחלקות:
גוש: 4663, מוסדר, חלקי חלקות: 6, 35.

מטרת התכנית:
לאחסנה,  לאיזור  תדלוק  ותחנת  חקלאי  מאזור  ייעוד  שינוי 
מבני ציבור, תחנת תדלוק, דרך מוצעת, חניון, שצ"פ ומתקנים 

הנדסיים.

עיקרי הוראות התכנית:
לאחסנה,  לאיזור  תדלוק  ותחנת  חקלאי  מאזור  ייעוד  שינוי   .1
מבני ציבור, תחנת תדלוק, דרך מוצעת, חניון, שצ"פ ומתקנים 

הנדסיים.
הסדרת מערכת הדרכים במתחם וחיבורה למערכת הדרכים   .2

הקיימת.
קביעת תכליות, שימושים, זכויות והוראות בנייה.  .3

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  .4

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 

שורקות, גבעת ברנר גבעת ברנר 60948 

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: שורקות

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':בר/ 390
שם התכנית:הגדלת מרכז חינוך וקהילה אזורי גן רווה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': בר/ 390 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

בר/ מק/ 48/ 5 שינוי 
בר/ 48 שינוי 

בר/ 48/ 2 שינוי 
תממ/ 3/ 21 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עינות .

גושים וחלקות:
גוש: 3748 חלקי חלקות: 4, 11.

מגרשים:
ב,ג,ד,ה בהתאם לתכנית בר/ מק/ 48/ 5

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

משמ/ 46/ חש שינוי 
חש/ 10/ 10 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בצרה, רחוב: הצופית 2 

גושים וחלקות:
גוש: 8976, מוסדר, חלקות במלואן: 46.

מטרת התכנית:
הגדלת שטחי בנייה עיקריים בבית מגורים קיים

עיקרי הוראות התכנית:
1( תוספת 28 מ"ר שטחי בנייה עיקריים לבית מגורים קיים.

2( הסבת שטחי שירות קיימים במרתף לשטח עיקרי

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  בעיתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חוף 

השרון, שפיים 60990 טלפון: 09-9596505

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: שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
456-0185876

שם התכנית: בר/-395 איזור תעסוקה גדרות
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 
גרסת:   456-0185876 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  שורקות 

הוראות - 38 תשריט - 26
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
משמ/ 73/ בר שינוי 

בר/ 417/ 5 שינוי 
בר/ 104 שינוי 

תתל/ 3/ 4/ 10 כפיפות 
תמא/ 18/ 4 כפיפות 
תמא/ 37/ ת כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 37/ 1 כפיפות 

תמא/ 37/ א/ 1 כפיפות 
תממ/ 3/ 21 כפיפות 
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אתר מרכז התחבורה של העיר.
X: 227035 קואורדינטה
Y: 758400 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 18984, מוסדר, חלקי חלקות: 126, 127, 128, 129, 130, 291.

מטרת התכנית:
קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה בשטח המיועד למבני ציבור

עיקרי הוראות התכנית:
1. קביעת זכויות בנייה.

2. קביעת הוראות בנייה ועיצוב אדריכלי.

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 
מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: -04

מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .6508555
לתכנון ולבנייה כרמיאל, שד קק"ל 100 כרמיאל 20100 טלפון: 

04-9085671

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: הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
204-0372771

שם התכנית: קיבוץ עין חרוד מאוחד
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 204-0372771 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  הגלבוע 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 2047 שינוי 
ג/ 751 שינוי 

ג/ 4322 שינוי 
ג/ גל/ מק/ 64 שינוי 

ג/ 6289 שינוי 
ג/ 18921 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 3/ 11/ ג כפיפות 
ג/ גל/ מק/ 110 כפיפות 
ג/ גל/ מק/ 89 כפיפות 

ג/ 20259 כפיפות 

מטרת התכנית:
לצרכים  והתאמתו  רוה  גן  וקהילה  חינוך  מרכז  הרחבת    .1

הקיימים והעתידיים.
שינוי חלק מייעודי הקרקע למבנים ומוסדות ציבור, לחניון.   .2
תוספת זכויות בנייה וקביעת הוראות בנייה בייעודים השונים.   .3

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי מייעוד ספורט - לשטח למבנים ומוסדות ציבור וחינוך. א.  
שינוי מייעוד חניה - לשטח למבנים ומוסדות ציבור וחינוך.   

שינוי מייעוד חניה - לדרך גישה לחניה.   
שינוי משטח ציבורי פתוח - לדרך מוצעת.    

קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה. ב.  
המזרחי.  הגישה  לכביש  מתחת  לניקוז  מים  מובל  יצירת  ג.  
מעל  ואופניים  ורגל  רכב  מעבר  לבניית  הוראות  וקביעת 

תעלת הניקוז הפתוחה, בכניסה לאזורי הספורט וגנ"י.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18/8/2016 ובילקוט הפרסומים 7318, התשעו, עמ' 8969, בתאריך 

.9/8/2016

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: כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
208-0339457

שם התכנית:תחנת משנה לכיבוי אש - כרמיאל
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 208-0339457 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  כרמיאל 

גרסת: הוראות - 8 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 424 שינוי 
ג/ 4903 שינוי 

ג/ 15609 שינוי 
גנ/ 17007 כפיפות 

כר/ מק/ 424/ 8 כפיפות 
ג/ 21056 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בקרבת הכניסה המערבית של העיר כרמיאל וכביש אזורי 784 

)כרמיאל-משגב(.
האתר גובל עם רחוב דרור, המקשר את הכניסה המערבית עם 
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גרסת: הוראות - 13 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 13274 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בועיינה-נוג'יידאת רחוב: בועיינה-נוג'ידאת .

מגרש 4/1 גוש 17544 בועיינה

גושים וחלקות:
גוש: 17544, מוסדר, חלקי חלקות: 40, 46.

X: 234325 קואורדינטה
Y: 745360 קואורדינטה

מגרשים:
4/1 בהתאם לתכנית ג/13274

מטרת התכנית:
תכנית מציעה שינוי ייעוד משטח שצ"פ לשטח מוסדות ציבור 

לדת לשם הקמת מסגד, בכפר בועיינה-נוגידאת

עיקרי הוראות התכנית:
א- שינוי ייעוד שצ"פ לייעוד מבנים ומוסדות ציבור לדת.

ב- הגדרת זכויות בינוי והוראות פיתוח.
ג- קביעת תנאים למתן היתר בנייה

ד- קביעת התכליות והשימושים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22/1/2016 ובילקוט הפרסומים 7187, התשעו, עמ' 2726, בתאריך 

.18/1/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
ולבנייה הגליל המזרחי, כפר תבור 15241 טלפון: 04-6772333, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המרכזי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
252-0368647

 שם התכנית:ג/22743 שינוי ייעוד ממגורים ב' 
לדיור מיוחד - בית אבות בירכא

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 הגליל 
גרסת:   252-0368647 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  המרכזי 

הוראות - 14 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 12677 שינוי 
ג/ 19522 שינוי 

ג/ גל/ מק/ 33 כפיפות 
ג/ 5722 כפיפות 

ג/ 14991 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קיבוץ עין חרוד )מאוחד(. 

X: 236972 קואורדינטה
Y: 718154 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 23106 חלקי חלקות: 17, 22, 23, 25.

גוש: 23121 חלקי חלקות: 77.
גוש: 23163 חלקות במלואן: 100, 106, 126, 128, 134, 139, 141, 

.165 ,164 ,159 ,158 ,157 ,155 ,154 ,152 ,151 ,146 ,144 ,143
גוש: 23163 חלקי חלקות: 132, 135, 138, 140, 142, 145, 147, 148, 

.163 ,162 ,161 ,160 ,153 ,150

מטרת התכנית:
תכנון מחדש של שטח "המחנה" והוספת יחידות דיור

עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת שטחי המגורים, חלוקת אזור המגורים למתחמים   .1
המקומית  הועדה  באישור  חלוקתם  המאפשר  באופן 

והסדרת אזור ליחידות דיור קטנות.
התווית מערכת התנועה והחניה.  .2

קביעת ייעודי קרקע תכליות ושימושים מותרים.  .3
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.  .4

קביעת הוראות איכות הסביבה.  .5
קביעת זכויות והוראות בנייה.  .6

קביעת הנחיות בנושא שימור, שימור נופי ושימור מבנים.  .7
הסדרת מערכת התשתיות, ביוב, מים וניקוז.  .8

הסדרת אזור אירוח כפרי.  .9
קביעת תנאים למתן היתר בנייה  .10

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  האוצר 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
לתכנון ולבנייה הגלבוע, עין חרוד )מאוחד( טלפון: 04-6533237

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: הגליל המזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
251-0259978

שם התכנית:ג/21954 שינוי ייעוד שטח שצ"פ לשטח 
למבנה ציבור

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 251-0259978 
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X: 215027 קואורדינטה
Y: 762047 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הגדלת מס' יח"ד וזכויות בנייה למגורים בגוש 18765 חלקה 3 

בכפר יאסיף.

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

2. הגדלת מס' קומות 
3. הגדלת מס' יח' דיור

4. קביעת הוראות וזכויות בנייה

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
29/7/2016 ובילקוט הפרסומים 7309, התשעו, עמ' 8973, בתאריך 

.27/7/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
רשאי  המעוניין  וכל   ,04-9912621 טלפון:  עכו  המרכזי,  הגליל 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד האוצר

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל התחתון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
206-0315598

שם התכנית:ג/22258 - מרכז שרותים לגן לאומי ארבל
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 206-0315598 

גרסת: הוראות - 11 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 9893 שינוי 
ג/ 100 שינוי 

ג/ 7802 שינוי 
ג/ 14023 שינוי 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
צפונית  ארבל,  לאומי  לגן  הכניסה  שטח  על  חלה  זו  תכנית 

למושב ארבל.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 15500 חלקי חלקות: 15, 18, 22, 23.
גוש: 17315 חלקי חלקות: 3.

X: 246700 קואורדינטה
Y: 747500 קואורדינטה

מטרת התכנית:
רה-תכנון לגן לאומי ארבל, הגדלת ייעוד הגן הלאומי והרחבת 

זכויות ושימושי הבנייה.

ג/ 5000 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירכא. אזור מערבי של כפר ירכא. גובל בצפון ובמערב 

באזור בינוי מגורים ובדרום ומזרח אזור חקלאי.
X: 216595 קואורדינטה
Y: 761863 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 18886 חלקי חלקות: 24.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח למגורים ב' למגורים מיוחד לצורך הסדרה 

של מצב קיים.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעודי קרקע ממגורים ב' למגורים מיוחד.

2. קביעת התכליות המותרים לכל ייעוד קרקע.
3. קביעת הוראות וזכויות בנייה.

4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

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

לתכנון ולבנייה הגליל המרכזי, עכו טלפון: 04-9912621

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: הגליל המרכזי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
252-0372862

שם התכנית:שינוי ייעוד ממגורים ב למגורים ג - 
כפר יאסיף

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 252-0372862 

גרסת: הוראות - 12 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 4228 שינוי 
גר/ מק/ 4228/ 96/ 4 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר יאסיף. מערב כפר יאסיף

גושים וחלקות:
גוש: 18765 חלקות במלואן: 3.
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להוציא  ניתן  לא  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  התרי 
היתרים או הרשאות

תחום התכנית:
יישוב: ריינה .

בחלק הדרום מזרחי של ריינה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 17523 חלקי חלקות: 8, 45, 46, 55, 60.
גוש: 17524 חלקות במלואן: 114.

גוש: 17524 חלקי חלקות: 71, 96, 112, 113, 115, 116.
גוש: 17528 חלקי חלקות: 1, 2.

X: 230200 קואורדינטה
Y: 735870 קואורדינטה

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
262-0397786

 שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות הבנייה 
בית אבו שאכר - סכנין ג/22650

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
גרסת:   262-0397786 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל 

הוראות - 6 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 9169 שינוי 
ג/ 12906 שינוי 
ג/ 7514 שינוי 
ג/ 668 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סח'נין .

שטח בנוי בסכנין
X: 228025 קואורדינטה
Y: 752178 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 19282, מוסדר, חלקי חלקות: 64, 105, 106.

גוש: 990511, לא מוסדר, חלקי חלקות: 1.

מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות הבנייה

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

שירות(   21% + עיקרי   129%( מ–150%  בנייה  אחוזי  העלאת   .2
ל–275% )172% עיקרי + 48% שירות + 55% שירות תת-קרקעי(

הגדלת תכסית קרקע מ–50% ל–55%  .3
העלאת מס' יח"ד מ–4 ל–5.  .4

קביעת התנאים להריסת מבנה קיים + קירות.  .5
12מ'  בגובה  קומות  מ–3  מבנה  וגובה  קומות  מס'  העלאת   .6
ל–5 קומות בגובה 18מ' הכוללים קומת חניה תת-קרקעית.

עיקרי הוראות התכנית:
הרחבת השימושים וקביעת השימושים המותרים וזכויות  א.  

הבנייה בכל תא שטח.
הגדלת זכויות הבנייה מ–100 מ"ר ל–500 מ"ר )מהם 200 מ"ר  ב.  

שטחי שרות(.
קביעת תאי שטח בהם יותר בינוי וחניה. ג.  

הגדלת שטח הגן הלאומי. ד.  
ביטול השטח ביעוד חניה. ה.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
13/5/2016 ובילקוט הפרסומים 7266, התשעו, עמ' 6369, בתאריך 

.15/5/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
הגליל התחתון, טלפון: 04-6628210, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

הודעה בדבר הכנת תכנית מס': 257-0434936
שם התכנית: שינוי תוואי דרך נחל ציפורי, ריינה, 

הודעה לפי סעיפים 77 ו–78
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר הכנת תכנית מס' 257-0434936
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

תחום התכנית:
יישוב: ריינה .

מרכז הכפר ריינה בסמוך למבנה המועצה המקומית

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 17521 חלקי חלקות: 51, 52, 53, 56.
גוש: 17522 חלקות במלואן: 16, 17, 18.

גוש: 17522 חלקי חלקות: 21, 69.
X: 229680 קואורדינטה
Y: 736390 קואורדינטה

השינויים המוצעים:
חלוקה  תשריט  לאשר  לסרב  רשאית  תהיה  המקומית   הועדה 
התוכנית  בתחום  הכלולים  בשטחים  בנייה  היתר  לתת  ו/או 
בתכנית  המוצע  לתכנון  בסטייה  או  מנוגדים  יהיו  ואשר 

שבהכנה. תוקף התנאים הללו הינו למשך 3 שנים או עד 
הפקדת התכנית לפי המועד המוקדם ביניהם.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

הודעה בדבר הכנת תכנית מס': 257-0434977
שם התכנית: הסדרת חלקה 115 בגוש 17524, ריינה, 

הודעה לפי סעיפים 77 ו–78
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר הכנת תכנית מס' 257-0434977
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
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טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
לב הגליל, סח'נין טלפון: 04-6746740, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: חבל אשר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
201-0243923

שם התכנית:כביש מס' 22 - מחלף שדרות חן 
ג/22175

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 201-0243923 

גרסת: הוראות - 27 תשריט - 16
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 8396 שינוי 
ג/ ד/ 991/ ג שינוי 

ק/ 425 שינוי 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
כביש מס' 22 - מחלף שדרות חן 

מרחבי תכנון גובלים: קריות.

גושים וחלקות:
גוש: 10440 חלקי חלקות: 2.

גוש: 10441 חלקי חלקות: 3, 6.
גוש: 18076 חלקי חלקות: 3.

X: 210034 קואורדינטה
Y: 752023 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הרחבת זכות הדרך לטובת הקמת רמפות להשלמת מחלף שדרות 

חן על כביש מס' 22.

עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד שטחים לדרך מוצעת לשטח לדרך ו/או טיפול נופי. א.  

קביעת עקרונות בינוי ופיתוח למחלף, לדרך ושיקום נופי  ב.  
בשוליהם.

קביעת הוראות בדבר הסדרת תשתיות בתחום התכנית. ג.  
סביבתיים  מפגעים  למזעור  והוראות  אמצעים  קביעת  ד.  

נופיים הנובעים מהתכנית בשלב ההקמה. 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22/7/2016 ובילקוט הפרסומים 7309, התשעו, עמ' 8968, בתאריך 

.27/7/2016

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 
מטה אשר -ד.נ גליל מערבי, טלפון: 04-9879621, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד האוצר

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 לב הגליל, סח'נין טלפון: 04-6746740

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
262-0310185

שם התכנית:הגדלת אחוזי הבנייה בשטח הבנוי בסכנין.
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 262-0310185 

גרסת: הוראות - 16 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/ 12906 שינוי 
ג/ לג/ 12906/ 11/ 61 שינוי 

ג/ 12735 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סח'נין, בשכונה הנוצרית ליד הכנסיה.

גושים וחלקות:
גוש: 9999, לא מוסדר, חלקי חלקות: 999.

X: 228025 קואורדינטה
Y: 752350 קואורדינטה

מגרשים:
100 בהתאם לתכנית ג/ לג/ 12906/ 11/ 61
200 בהתאם לתכנית ג/ לג/ 12906/ 11/ 61

מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות הבנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי הבנייה בסכנין מ–150% ל–320%  .1

הגדלת תכסית הבנייה מ–50% ל–80%.  .2
הגדלת מס' יח"ד ל–3 יח"ד.  .3

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8/4/2016 ובילקוט הפרסומים 7225, התשעו, עמ' 4298, בתאריך 

.9/3/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
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 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53
 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71
 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89

.108 ,107 ,106 ,105
גוש: 19546 חלקי חלקות: 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 32, 34, 

.57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,38 ,37 ,36 ,35
גוש: 19553 חלקות במלואן: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

.43 ,41 ,40 ,39 ,38
גוש: 19553 חלקי חלקות: 15, 26, 27, 42, 44.

גוש: 19554 חלקי חלקות: 2.
גוש: 19556 חלקי חלקות: 14.

לא מוסדר:
גושים בשלמות: 21156.

מטרת התכנית:
קביעת מדיניות התכנון ואופי הפיתוח של עין אל אסד ליעד 
הייחודי  צביונו  על  תוך שמירה  נפשות,   1650 אוכלוסייה של 
יצירת  עם  בבד  בד  ההררית  בסביבתו  המשתלב  כפרי  כישוב 
תחום  של  הרחבה  באמצעות  והתחדשותו  לפיתוחו  בסיס 

הפיתוח ורה תכנון בשטחים המיועדים לפיתוח שטרם נבנו.

עיקרי הוראות התכנית:
הנחיות  מתן  לצד  בישוב  למגורים  חדשים  ייעוד שטחים  א.  
לאופן התחדשותם ופיתוחם של אזורי המגורים הקיימים.

קביעת שטחים לצורכי ציבור לסוגיהם, לרבות מבני ציבור  ב.  
ושטחים ציבוריים פתוחים.

בתחום  בנייה  היתרי  הוצאת  המאפשרים  תנאים  קביעת  ג.  
התכנית בסמכות הועדה המקומית.

התווית  לרבות,  ביישוב  התנועה  מערך  ושיפור  הסדרת  ד.  
כביש טבעת חדש, הסדרת כביש הגישה והתחברותו לדרך 

אזורית מס' 866 ומתן מענה לתנועת הולכי רגל. 
קביעת הוראות והנחיות לשימור ליבת הישוב.  ה.  

פיתוחם  את  המנחות  והוראות  תכנון  מתחמי  קביעת  ו.  
בהתאם למאפייניהם הייחודיים.

קביעת הנחיות לשמירה על איזון וממשק נכון בין הפיתוח  ז.  
לבין שמורת הטבע והשטחים החקלאיים הסובבים.

ולנת"ע  הקלה משמורת טבע הר מירון בהתאם להחלטת  ח.  
מתאריך 15/3/2016.

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 
מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: -04

מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .6508555
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: מרום הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
209-0226175

שם התכנית:תכנית מתאר מקומית עין אל אסד
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': 209-0226175 גרסת: 

הוראות - 38 תשריט - 33
איחוד  לעריכת  הוראות  הקובעת  תכנית  וחלוקה:  איחוד 

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

או הרשאות בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס  
ג/ 5957 שינוי  

ג/ 20319 שינוי  
ג/ 400 - צפון שינוי  

ג/ 13352 שינוי  
ג/ 12564 שינוי  
ג/ 6923 שינוי  

ג/ 21046 שינוי  
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות  

ג/ 6540 כפיפות  
ג/ 97 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  

תממ/ 2/ 9 אישור ע"פ תמ"מ 
תמא/ 35 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 22 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 8 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עין אל-אסד.

מזרח בקעת בית הכרם
X: 237800 קואורדינטה
Y: 760600 קואורדינטה

מרחבי תכנון גובלים: בקעת בית הכרם.

גושים וחלקות:
מוסדר:

 ,19547  ,19544  ,19543  ,19542  ,19541  ,19540 בשלמות:  גושים 
.,19552 ,19551 ,19550 ,19549 ,19548

גוש: 15674 חלקי חלקות: 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 45, 
.65 ,63 ,56 ,55 ,54

גוש: 15675 חלקי חלקות: 12.
גוש: 18830 חלקי חלקות: 10, 14, 65.

גוש: 18867 חלקי חלקות: 1, 14.
גוש: 18868 חלקי חלקות: 72.

גוש: 19545 חלקות במלואן: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17
 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35
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מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .6508555
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא, האורנים 1 מעלות-תרשיחא 

24952 טלפון: 04-9973630

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלות תרשיחא

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
223-0338301

שם התכנית:ג/22370 הגדלת אחוזי בנייה במגרש 113 
בשכונת יפה נוף מעלות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 223-0338301 

גרסת: הוראות - 7 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 5419 שינוי 
ג/ 16653 כפיפות 
ג/ 13342 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
נוף, מעלות  יפה  8, שכ'  רח': הדרים  יישוב: מעלות-תרשיחא, 

תרשיחא.

גושים וחלקות:
גוש: 18407, מוסדר, חלקי חלקות: 7, 27.

X: 226621 קואורדינטה
Y: 767808 קואורדינטה

מגרשים:
113 בהתאם לתכנית ג/ 5419

מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ושינוי הוראות בנייה, במגרש 113, שכונת 

יפה נוף.

עיקרי הוראות התכנית:
הוספת יחידת דיור.  -

הגדלת שטחי הבנייה המרביים במגורים א' ל–100% מתוכם   -
85% עיקריים.

קביעת גובה המבנה.  -
קביעת קוי הבנין כמסומן בתשריט בהתאם למבנה הקיים   -

ולמתוכנן בשטח.
קביעת תכסית הקרקע ל–45%.  -

הנחיות בינוי, קביעת הוראות לפיתוח השטח.  -
קביעת הוראות למתן היתר בנייה.  -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8469 עמוד  התשעו,   ,7299 הפרסומים  ובילקוט   01/07/2016

בתאריך 07/07/2016.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלות תרשיחא

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
223-0347609

שם התכנית: ג/22657 התווית דרך גישה ושינוי 
זכויות והוראות בנייה למגורים בתרשיחא

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 מעלות 
גרסת:   223-0347609 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  תרשיחא 

הוראות - 14 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 10778 שינוי 
ג/ 10193 שינוי 
ג/ 6953 שינוי 

ג/ 13342 כפיפות 
ג/ 16653 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מעלות-תרשיחא, רח': מעלה אל מג'אהד, שכ' מערבית 

תרשיחא
X: 225108 קואורדינטה
Y: 767963 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 18402 חלקי חלקות: 24.
גוש: 18403 חלקות במלואן: 4, 5, 6, 39.
גוש: 18403 חלקי חלקות: 7, 10, 32, 33.

מטרת התכנית:
הסדרת יעודי הקרקע לרבות נגישות, ושינוי בזכויות והוראות 

הבנייה ביעודים השונים.

עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת יעודי הקרקע ביעודים השונים לרבות נגישות למגורים.

הוספת שימוש עסקי ביעוד מגורים בתא שטח מס' 2.
 )1 שטח  )תא  ב'  במגורים  המירביים  הבנייה  שטחי  הגדלת 

ל–200% מתוכם 150% עיקריים.
 )2 שטח  )תא  ב'  במגורים  המירביים  הבנייה  שטחי  הגדלת 

ל–132% מתוכם 107% עיקריים.
שינוי בהוראות הבנייה ביעוד מגורים ב'.

ושינוי  ציבור  ומוסדות  מבנים  ביעוד  השימושים  הגדרת 
בזכויות והוראות הבנייה.

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 
מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: -04
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: שפלת הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
263-0345074

שם התכנית:בית ספר חטיבת ביניים חמישית - טמרה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 263-0345074 

גרסת: הוראות - 22 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 15756 שינוי 
ג/ 6958 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
התכנית ממוקמת במרכז הכפר בצידה הצפון מערבי של טמרה, 

בחב שכונת מגורים.

גושים וחלקות:
גוש: 18565 חלקי חלקות: 12, 13, 33, 111.

X: 217975 קואורדינטה
Y: 751575 קואורדינטה

מטרת התכנית:
מטרת התכנית ליצור מסגרת תכנונית להקמת בית ספר חטיבת 

ביניים חמישית בטמרה

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים א' למבנים מוסדות ציבור לחינוך.

קביעת הוראות וזכויות בנייה

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18/8/2016 ובילקוט הפרסומים 7320, התשעו, עמ' 9048, בתאריך 

.15/8/2016

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 
שפלת הגליל, תמרה 24930 טלפון: 04-9868670, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד האוצר

                                                       אורי אילן
יושב ראש הוועדה המחוזית

                                                לתכנון ולבנייה מחוז צפון

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   24952 מעלות-תרשיחא   1 האורנים  תרשיחא,  מעלות 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-9973630
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: שפלת הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
263-0284554

שם התכנית: תחנת מעבר לפסולת יבשה, כאבול
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 שפלת 
גרסת:   263-0284554 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 16001 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כאבול .

צמוד לאדמות חקלאיות מצפון לכפר כאבול 
X: 218917 קואורדינטה
Y: 753771 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19609 חלקי חלקות: 30, 137.
גוש: 19612 חלקי חלקות: 13, 14, 15, 16, 17.

מטרת התכנית:
גישה  דרך  של  והסדרה  יבשה  לפסולת  מעבר  תחנת  הקמת 

לתחנה, בישוב כאבול 

עיקרי הוראות התכנית:
א. קביעת השימושים,זכויות והוראות הבנייה

ב. קביעת תנאים למתן היתר בנייה 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  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 שפלת הגליל, תמרה 24930 טלפון: 04-9868670
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בראבו מחשבים 993 בע"מ 
 )ח"פ 514773522(

)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 
זייד,  עו"ד איאד  12:00, אצל  05/02/2017 בשעה  ביום  תתכנס 
בניין בנק הפועלים, רח' אום אל–פחם 425, אום אל–פחם, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

אנס שורבג'י, מפרק

פ.ק. שומרת ייזום והשקעות בע"מ
 )ח"פ 513569194(

)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 
תתכנס ביום 05/02/2017 בשעה 10:00, אצל עו"ד סיון זילברמן, 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,19 מקלף  מרדכי  רא"ל  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה פרנץ, מפרק

רוט את עמר חשבונאות וניהול בע"מ 
 )ח"פ 513986828(

)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 
תתכנס ביום 05/02/2017 בשעה 10:00, אצל עו"ד סיון זילברמן, 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,19 מקלף  מרדכי  רא"ל  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רוני עמר, מפרק

קוויק - יוניט בע"מ
)ח"פ 51-440306-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.8.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל 
 ,052-2747408 טל'  אביב,  תל   ,26 ישראל  נצח  מרח'  רוטשטיין, 

למפרק החברה.

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

אר.פי. סולאר אינווסטמנטס בע"מ 
 )ח"פ 514795335(

)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 05/02/2017 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' מנורת 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,1 המאור 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יריב קסנר, עו"ד, מפרק 

אופטולנקום בע"מ 
 )ח"פ 514932102(

)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 
המפרקת,  אצל   ,12:00 בשעה   05/02/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' קיבוץ גלויות 28, נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורלי רותם, מפרקת

פרוטז תעשיות טכסטיל בע"מ 
 )ח"פ 510665888(

)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 
תתכנס ביום 05/02/2017 בשעה 10:00, אצל עו"ד לב יצחק, רח' 
שד' שאול המלך 39, 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.

יצחק ברססט, מפרק 

חשרון חשבונאות בעמ 
 )ח"פ 511965220(

)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 05/02/2017 בשעה 16:00, אצל ישי זנדני, רח' 
כובשי החרמון 23, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גל זנדני, עו"ד, מפרק 
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מ.ל בצלאל פרחי בע"מ
)ח"פ 51-417426-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
אבירם מלמד, מרח' דרך אבא הלל 7, רמת גן, טל' 03-5622033, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.4.2017, בשעה 
15.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבירם מלמד, רו"ח, מפרק

מ.נ.פ ייצור ושיווק מתכות בע"מ
)ח"פ 51-213106-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
אבירם מלמד, מרח' דרך אבא הלל 7, רמת גן, טל' 03-5622033, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.4.2017, בשעה 
15.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבירם מלמד, רו"ח, מפרק

ספיר תערוכות וכנסים בינלאומיים בע"מ
)ח"פ 51-526267-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 12.12.2016, התקבלה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,21.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל יובל ג'משיד, רח' פרנקפורט 13, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.
אריאל רוטשטיין, מפרק

סייף טו רייד ישראל בע"מ
)ח"פ 51-411988-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.11.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,3448581 חיפה   ,8 היינה  היינריך  מכיכר  סבן,  שלמה  אשר 

050-3531331, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.3.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל עו"ד יעקב יהודה סולומון, שד' העצמאות 61, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אשר שלמה סבן,  מפרק

אולרזרביישנס. קום בע"מ
)ח"פ 51-530062-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 27.10.2016, התקבלה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  לציון,  ראשון   ,21 פיינמן  ריצ'ארד  מרח'  רוקח,  ראלף 

050-8102222, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,27.3.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ראלף רוקח, מפרק
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ג'י.איי.ג'י נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-452923-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
דני אבו, מרח' אבא הלל 7, בית סילבר, רמת גן, טל' 03-7518518, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,19.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דני אבו, עו"ד, מפרק

ברנדזי בע"מ
)ח"פ 51-486790-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
טל'   ,6744825 אביב  תל  34א,  יצחק  נחלת  מרח'  משה,  נעים 

03-6912999, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,19.4.2017 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.

נעים משה, רו"ח, מפרק

אואפס בע"מ
)ח"פ 51-469283-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן 

למפרק  ים,  קריית   ,3/14 ארן  זלמן  מרח'  ספיר,  מיקו  יעקב 
החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  18.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב מיקו ספיר, מפרק

פיצה השקמה 2011 ביתר בע"מ
)ח"פ 51-468596-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר חזן, 
מרח' הנוטרים 3/24, ירושלים, טל' 050-2148168, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.4.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר חזן, מפרק

לופ אינדקס
)ח"פ 51-516792-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן בלום, 

מרח' מזל שור 4, הוד השרון, טל' 054-6234260, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.4.2017 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.

בן בלום, מפרק
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 ,30.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,8.30 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נסים קריספי, מפרק

שמואלי רמה בע"מ
)ח"פ 51-304016-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.11.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק   ,04-8621122 טל'  חיפה,   ,76 מרח' הרצל  גולדברג,  אבי 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,14.5.2017 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.

אבי גולדברג, מפרק

דנסקי בניינים להשכרה בע"מ
)ח"פ 51-159458-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,31.10.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אבי אומסי, 

מרח' הרצל 76, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי אומסי, רו"ח, מפרק

ר.נ. דנסקי שווק ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-201935-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

  ,052-5307939 טל'   ,42930 הדר  גנות   ,16 היסמין  מרח'  ווקס, 
למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,19.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יונתן ווקס, מפרק

בלו אנ. אי. בע"מ
)ח"פ 51-159348-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה 
למפרק   ,052-2314484 טל'   ,5647803 יהוד   ,5/3 בגין  מרח'  גרוס, 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  14.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

נאו אי פי פיתוח מערכות בע"מ
)ח"פ 51-386113-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,90850 אילן  נווה   ,12 ילדות  נוף  מרח'  קריספי,  נסים 

054-4838392, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.12.2016, התקבלה 
סורין,  סימונה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' הירקון 38, חיפה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

סימונה סורין, מפרקת

טי. טי. טכנולוגיקל טרנספר בע"מ
)ח"פ 51-118101-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.12.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליליה אברבוך, 

מרח' דובנוב 8/6, רעננה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ליליה אברבוך, מפרקת

יערה פרו בע"מ
)ח"פ 51-469850-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.12.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נתנאלה פוגל, מרח' ראול 

ולנברג 18, תל–אביב-יפו, טל' 073-2330138, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נתנאלה פוגל, עו"ד, מפרקת

פרופיט החזקות ניירות ערך בע"מ
)ח"פ 51-229051-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

התקבלה   ,31.10.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אבי אומסי, 

מרח' הרצל 76, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי אומסי, רו"ח, מפרק

משווקי ג'ת הגלילית בע"מ
)ח"פ 51-194841-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,29.11.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את תובה כרים, מרח' 
 ,052-6500666 טל'   ,80600 רמון  309, מצפה  ת"ד   ,1/1 השיטה 

למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

תובה כרים, מפרק

אברהם את יעקב הובלות בע"מ
)ח"פ 51-203574-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.11.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומית )שוש( משה, 

מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שלומית )שוש( משה, עו"ד, מפרקת

מסר הגליל בע"מ
)ח"פ 51-363317-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא יצחקי, מפרק

א.ח.מ.ב. ניהול ואחזקות )1994( בע"מ
)ח"פ 51-203081-8(

)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 12.12.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא יצחקי, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא יצחקי, מפרק

א.ח.מ.ב. חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-161195-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.12.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא יצחקי, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא יצחקי, מפרק

רן-סער והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-120047-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.12.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא יצחקי, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.12.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא יצחקי, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא יצחקי, מפרק

 ת.ק.ן תכנון הקמה נהול וביצוע פרוייקטים 
)1996( בע"מ

)ח"פ 51-225204-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.12.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא יצחקי, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא יצחקי, מפרק

ג.א.פ. החזקות וניירות ערך בע"מ
)ח"פ 51-240559-8(

)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 12.12.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא יצחקי, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא יצחקי, מפרק

קשת מפעלות תיירות עולמיים בע"מ
)ח"פ 52-004366-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.12.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא יצחקי, למפרק החברה.
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.12.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענת-קוסיאק כרמל, מרח' 

הרב עוזיאל 4, תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ענת קוסיאק-כרמל, מפרקת

פוש - ייצור ושווק בדים בע"מ
)ח"פ 51-085611-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.12.2016, התקבלה החלטה 
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דרור שלזינגר, מרח' 

בר כוכבא 23, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דרור שלזינגר, עו"ד, מפרק

איי.די.די.אר בע"מ
)ח"פ 51-366359-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.12.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יריב קסנר, מרח' מנורת 

המאור 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יריב קסנר, עו"ד, מפרק

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

גיא יצחקי, מפרק

ע.ע. פרינס טריידינג בע"מ
)ח"פ 51-172987-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.12.2016, התקבלה החלטה 
מרח' שער  אור,  זיו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
פלמר 3, בית התורן, ת"ד 34025, חיפה 3133901, טל' 04-6405666, 

למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זיו אור, עו"ד, מפרק

ג.מ.ד. נכסים )1998( בע"מ
)ח"פ 51-270325-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.12.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  ירון,  ישעיה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החילזון 5, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישעיה ירון, עו"ד, מפרק

פמפר בע"מ
)ח"פ 51-091245-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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




