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אצילת  סמכות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד: הממשלה1, אני 
אוצל בזה לאמיר לוי, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, את 
סמכותי לפי סעיף 91)ב( לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-22002.

שהנאצל  זמן  וכל  כהונתי  לתקופת  הוא  האצילה  תוקף 
משמש בתפקידו.

כ"ט באדר התשע"ז )27 במרס 2017(
משה כחלון)חמ 3-17-ה1(

שר האוצר   

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשס"ב, עמ' 55; התשע"ו, עמ' 73.  2

 הודעה על מינוי יושב ראש למועצה לניסויים 
בבעלי חיים

לפי חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א()1( ו–)ה( לחוק צער בעלי חיים 
פרופ'  את  ממנה  אני  התשנ"ד-11994,  חיים(,  בבעלי  )ניסויים 
יעקב גופס, נציג האקדמיה הלאומית למדעים מתחום מדעי 

החיים, ליושב ראש המועצה לניסויים בבעלי חיים.

י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(
)חמ 3-2603(

יעקב ליצמן  
שר הבריאות  

ס"ח התשנ"ד, עמ' 298.  1

מינוי חברה למועצה לניסויים בבעלי חיים
לפי חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד-1994

)ניסויים  חיים  בעלי  לחוק צער  סעיף 2)א()10(  לפי  בתוקף סמכותי 
ענבר  עירין  הדין  עורכת  את  ממנה  אני  התשנ"ד-11994,  חיים(,  בבעלי 

אייזינגר נציגת שרת המשפטים2, לחברה במועצה לניסויים בבעלי חיים.

ה' בחשוון התשע"ז )6 בנובמבר 2016(
)חמ 3-2603(

יעקב ליצמן  
שר הבריאות  

ס"ח התשנ"ד, עמ' 298.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 1037.  2

מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות
אני מודיע כי בהתאם לסעיף 28 של ההסכם בין ממשלת 
ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי, מיום ט"ו בסיוון התשל"ז )1 
ביוני 1977(1, אני מוסיף לרשימת חברי הוועדות הרפואיות את 

הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן:

בוועדה המחוזית תל אביב:
ד"ר זהר מור, מומחה בבריאות הציבור

ד"ר דנה גפן, מומחית בבריאות הציבור

בוועדה המחוזית חיפה:
ד"ר איליה שוורץ, מומחה בנוירולוגיה

ד"ר גנאדי קירשנר, מומחה בכירורגיה אורטופדית

ניידות2  גמלת  לעניין  רפואיות  ועדות  מינוי  על  ההודעה 
תתוקן לפי זה.

י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(
)חמ 3-1505-ה2(

יעקב ליצמן  
שר הבריאות  

י"פ התש"ן, עמ' 2286; התשע"ז, עמ' 604.  2

מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות
אני מודיע כי בהתאם לסעיף 28 של ההסכם בין ממשלת 
ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי, מיום ט"ו בסיוון התשל"ז )1 
ביוני 1977(1, אני מוסיף לרשימת חברי הוועדות הרפואיות את 

הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן:

בוועדה המחוזית תל אביב:

ד"ר זאק טייטלר, מומחה בנוירולוגיה

בוועדה הרפואית לעררים:

פרופ' אליהו איסקוב, מומחה ברפואה פיזיקלית ושיקום.

ניידות2  גמלת  לעניין  רפואיות  ועדות  מינוי  על  ההודעה 
תתוקן לפי זה.

כ"ח בטבת התשע"ז )26 בינואר 2017(
)חמ 3-1505-ה2(

יעקב ליצמן  
שר הבריאות  

י"פ התשל"ז, עמ' 1813; התשס"ח, עמ' 4635.  1

י"פ התש"ן, עמ' 2286; התשע"ז, עמ' 604.  2

מינוי פקחים

 לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי 

הנצחה, התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לחוק גנים לאומיים, שמורות 
התשנ"ח-11998,  הנצחה,  ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע, 
הרשות  פקחי  את  ממנה  אני  הסביבה,  להגנת  השר  בהסכמת 
לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ששמותיהם מפורטים להלן 

לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת חוק לפי פקודת הכלבת, 21934:

אוהד אלט עדן אוליאל  

רועי ארד רן אסולין   

אבים אתר תומר אשד  

גונן בהיר נתן באינוסוביץ  

אביעד בלסקי גיל ביסמוט  

רועי בן יוסף הדי בן אליהו  

זוהר בן שטרית לישי בן ינאי  

ארז ברוכי מורן בקיש  

גזאל בשארה ברק ברכיאל  

עמרי גואלמן דקל גד  

אליסף גוטמן אבי גדליה  

פרץ גלעדי עמיחי גלעדי  

עמי דורפמן אלכס גלעדי  

אסף הברי אייל דרעי    
ס"ח התשנ"ה, עמ' 202.  1

ע"ר 1934, תוס' 1, עמ' 242.  2
י"פ התשל"ז, עמ' 1813; התשס"ח, עמ' 4635.  1
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ראובן הפנר ערן היימס  

אוריה ואזנה יונתן הראל  

דוד זכאי גיא זהרוני  

איל חפץ אמיר חן  

לירון טל נדב טאובה  

אוהד יהלומי אמיר טל  

גיא כהן ליעד כהן  

מארק כץ עמירם כהן  

שרון לוי חנן לבבי  

איל מילר אוהד מאס  

נועם מצרי משה מינץ  

תומר נחמני ג'ורג'י נורקין  

מחמוד נסאר דורון נסים  

עמוס סבח איתן נפתלי  

גיל עברון קובי סופר  

אמנון פאעור בנימין ענבר  

יאיר פרידברג אורי פרו  

שי קבסה אמיר פרנדיאן  

אבי קווין אריאל קדם  

רון קינג שי קורן  

רוברט קסטל אריה קלר  

אריה רוזנברג אסף קפלן  

יובל שגיא הוכמן בן רוזנברג  

רותם שדה מאיר שושן  

יתיר שמיר עואד שלייבי  

אורי שפירא ידידיה שמואל  

ברוך תמאם עזרא ששון  

בביצוע תפקידם יפעלו הפקחים בהתאם להוראות שייתן 
מפעם לפעם מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין זה.

תוקף מינוי זה הוא עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 
2017( וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.

כ"ט בכסלו התשע"ז )29 בדצמבר 2016(
)חמ 3-474-ה3(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א6 לחוק שירותי 
הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-11971 )להלן - החוק(, 
א'  בחלק  המפורטים  מחיים,  קבר  חלקת  לרכישת  התעריפים 
בתוספת הראשונה לחוק, הם, מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 

2017(, כלהלן:
 

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשע"ב, עמ' 448; י"פ התשע"ו,   1

עמ' 3641.

החברה קדישא
תעריפים

)בשקלים חדשים(

בירושלים למעט בחלקות 
הקבורה של החברה קדישא 

גחש"א קהילת ירושלים

14,197

7,656באשקלון

5,641באשדוד

4,492באופקים

4,007באבן יהודה

4,007באור עקיבא

4,492באילת  

4,492באריאל

7,803בבאר שבע

3,657בבאר יעקב

3,657בבית דגן

4,492בבית שאן

6,108בבית שמש

3,657בבנימינה

3,657בבני עייש

3,657בגבעת עדה

4,492בגדרה

3,657בגן יבנה

4,492בדימונה

14,197בהרצליה

3,806בהוד השרון

3,657בזיכרון יעקב

8,209בחדרה

4,492בחצור הגלילית

4,492בטירת הכרמל

7,715בטבריה

4,492ביבנאל

4,492ביקנעם

9,066ביבנה

4,742ביהוד

12,227בכפר סבא

4,936בכפר חסידים

3,747בכפר יונה

3,657בכפר תבור

4,492בכרמיאל
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החברה קדישא
תעריפים

)בשקלים חדשים(

3,657בקריית מלאכי

4,492בקריית שמונה

7,278ברמלה

4,103בראש העין

13,377ברעננה

10,649ברחובות

ברחובות מרמורק - 
שעריים 

10,649

3,657בראש פינה

4,492ברמת השרון

3,657ברמת ישי

12,259בראשון לציון

4,492בשדרות

4,492בשלומי

3,657בשבי ציון

4,492בתל מונד

בחברות הקדישא 
במועצות האזוריות
ובהתיישבות אשר

אינן מפורטות לעיל 

4,904

קבורה באמצעות
מועצות דתיות

שאינן חברה קדישא

4,904

התעריפים לרכישת חלקת קבר מחיים, המפורטים בחלק ב' 
בתוספת הראשונה לחוק, הם מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 

2017(, כלהלן:

החברה קדישא
תעריפים

)בשקלים חדשים(

בירושלים בחלקות הקבורה של 
החברה קדישא גחש"א קהילת 

ירושלים

14,791

14,791בתל אביב

4,791בחיפה

14,791בתל רגב

י' בשבט התשע"ז )6 בפברואר 2017(
)חמ 3-3050-ה1(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

החברה קדישא
תעריפים

)בשקלים חדשים(

7,277בלוד

4,492במגדל העמק

4,492במודיעין

3,657במזכרת בתיה

4,492במטולה

3,657במנחמיה

4,492במעלות

4,571במצפה רמון

3,657במיתר

3,758בנהריה

8,890בנס ציונה

7,594בנצרת עילית

3,809בנשר

3,657בנתיבות

9,130בנתניה

3,657בסביון

3,657בעומר

4,159בעפולה

5,406בעכו

4,492בערד

4,007בעתלית

3,566בפרדס חנה

8,336בפתח תקוה 

4,007בפרדסיה

7,704בצפת

4,873בקריית מוצקין

5,571בקריית אתא

3,918בקדימה 

3,657בקיסריה

3,657בקריית ארבע

3,625בקריית טבעון

3,657בקריית עקרון

4,936בקריית ביאליק

3,589בקריית גת

4,936בקריית ים
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הודעה על שיעור הריבית המעודכן לעניין הכנסה 
מנכס שאינו נכס מקרקעין

לפי תקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב-1982

הכנסה,  הבטחת  לתקנות  10)א()4(  לתקנה  בהתאם 
לביטוח  המוסד  מודיע  התקנות(,   - )להלן  התשמ"ב-11982 
לתקנות 10)א()1(  בתקנה  כהגדרתו  הריבית  שיעור  כי   לאומי 
 0.1% הוא   ,)2017 בינואר   1( התשע"ז  בטבת  ג'  ומיום  התעדכן 

במקום 0.4%.

י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(
)חמ 3-4793(

שלמה מור יוסף  
המנהל הכללי של    

המוסד לביטוח לאומי  
ק"ת התשמ"ב, עמ' 590; התשע"ג, עמ' 5; התשע"ו, עמ' 3765.  1

הודעה על החלטה להחיל את הפרק השביעי
לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

הואיל וביום ל' בכסלו התשנ"ד )14 בדצמבר 1993( הופעלה 
)ח"פ  בע"מ  לאשקלון  הכלכלית  החברה  על  המדינה   ביקורת 
מבקר  לחוק   )7(9 סעיף  מכוח  החברה(,   - )להלן   )51-119130-6
המדינה, התשי"ח-11958 ]נוסח משולב[ )להלן - החוק(, בהיותה 

חברה שעיריית אשקלון משתתפת בהנהלתה.

והואיל והדבר דרוש לי לצורכי מילוי תפקידי כנציב תלונות 
הציבור;

לכן החלטתי, בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)7( ו–36)2( לחוק, 
להחיל את הפרק השביעי לחוק, שעניינו בירור תלונות הציבור, 

על החברה.

י"ז בשבט התשע"ז )13 בפברואר 2017(
)חמ 3-463-ה2(

                                              יוסף חיים שפירא
                                   מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

ס"ח התשי"ח, עמ' 92.  1

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
 לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-2002, 

ולפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-12002, 
וסעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-21992, אני מודיע כי 

מיום ג' באדר התשע"ז )1 במרס 2017(, המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:

חלק א': מחיר מרבי לבנזין בתחנות תדלוק בשקלים חדשים

המוצר
 בנזין 95 אוקטן 

נטול עופרת

6.10א.  מחיר לליטר בתחנה )כולל 17% מע"מ(

5.21ב.  מחיר לליטר בתחנה באילת

תוספת בעד שירות מלא:

 בכל הארץ )כולל מע"מ( - 0.19 שקלים חדשים לליטר.

 באילת )לא כולל מע"מ( - 0.16 שקלים חדשים לליטר.

חלק ב': מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק )אינם כוללים בלו(

טור א'
מוצר נפט

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

1,135.52מזוט כבד 4000 3.5% 

1,287.24זפת 80/100 

1,212.58זפת ה.ב.

ל' בשבט התשע"ז )26 בפברואר 2017(
)חמ 3-2512-ה1(        חן בר יוסף

מנהל מינהל הדלק והגז  __________
1  ק"ת התשס"ב, עמ' 909; י"פ התשע"ז, עמ' 3779.

2  ק"ת התשנ"ג, עמ' 262; י"פ התשע"ז, עמ' 1517.
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הודעה על השבתת לשכות ההוצאה לפועל
לפי תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה 
לפועל )סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים(, 

התשמ"א-1981

בתי  בתי המשפט,  לתקנות  2)ג(  לפי תקנה  בתוקף סמכותי 
בתקופת  דין  )סדרי  לפועל  ההוצאה  ולשכות  לעבודה  הדין 
 - )להלן  התשמ"א-11981  עובדים(,  של  השבתה  או  שביתה 
התקנות(, אני מודיע בזה כי כל לשכות ההוצאה לפועל הושבתו 
נדרשה  ההשבתה   ,)2017 בפברואר   5( התשע"ז  בשבט  ט'  ביום 

לשם תיקון תקלה במערכת המיחשוב של ההוצאה לפועל.

בתקופת ההשבתה הלשכות היו סגורות והתקבלו בקשות 
דחופות בלבד.

לפי תקנה 5 לתקנות, תקופת ההשבתה לא מובאת במניין 
הימים לגבי חישוב מועד או זמן לעשיית דבר שבסדר הדין או 

שבנוהג שנקבע בחיקוק או בהחלטת רשם ההוצאה לפועל.

לתשומת לב, תשלומים לחשבונות ההוצאה לפועל שבוצעו 
במהלך תקופת ההשבתה נזקפו לתיקים רק לאחר תום תקופת 

ההשבתה.

כ' בשבט התשע"ז )16 בפברואר 2017(
)חמ 3-1148-ה1(

תומר מוסקוביץ  
מנהל מערכת ההוצאה לפועל  

ק"ת התשמ"א, עמ' 1430א; התשע"א, עמ' 1248.  1

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה המועצה האזורית עמק לוד, בישיבתה מיום כ"א בכסלו 
לחבר  איטח,  דוד  הדין  עורך  את   ,)2016 בדצמבר   21( התשע"ז 

ועדת ערר לארנונה במקומו של אריאל פריימן2 המנוח.

י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017(
)חמ 3-265-ה1(

דוד יפרח  
ראש המועצה האזורית עמק לוד  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 4182.  2

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0242560

שם התכנית:שצ"פ ברח' יהודה, שכונת גאולים, 
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 
 101-0242560 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 7 תשריט - 2
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
3140 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: יהודה .

רח' יהודה, בין בתים מס' 30 ו–32, שכונת גאולים )בקעה(, ירושלים
X: 220700 קואורדינטה
Y: 629465 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30014, מוסדר, חלקות במלואן: 152, 153, 154.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מ'דרך' ל'שטח ציבורי פתוח'.

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

 * מדרך מאושרת לשצ"פ.
 * ביטול דרך מאושרת.

 * קביעת הוראות לשטח ציבורי פתוח.
2. קביעת הוראות בגין מבנה וגדר לשימור.

3. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
4. קביעת הוראות לצורך הפקעה.

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':101-0311712

 שם התכנית:הרחבת יח"ד ותוספת יח"ד 
ברח' חברת שס 36.38, מאה שערים, 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 
 101-0311712 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 
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גרסת: הוראות - 11 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: חברת ש"ס 36 , 38' מאה שערים, ירושלים

X: 221215 קואורדינטה
Y: 632600 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30063, לא מוסדר, חלקות במלואן: 20, 21.

מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד ותוספת יח"ד ברח' חברת שס 36.38, מאה שערים, 

ירושלים

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים 3 לאזור מגורים ד'. א.  

קביעת בינוי עבור: תוספות לשם הרחבות, תוספת קומות  ב.  
ליצירת יח"ד חדשות והקמת קומות מרתף למחסנים.

הגדלת שטחי הבנייה בשטח בשטח. ג.  
קביעת קווי בניין חדשים. ד.  

קביעת תוספת של 4 יח"ד. סה"כ 8 יח"ד בשטח התוכנית. ה.  
הגדלת מס' קומות מ-2 קומות ל-4 קומות. ו.  

קביעת שימושים עבור מגורים. ז.  
קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית. ח.  

קביעת תנאים למתן היתר בנייה. ט.  
קביעת הוראות בגין מבנה לשימור, מבנים/ גדרות/ מדרגות  י.  

להריסה.
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':101-0345785

שם התכנית:תחנת כיבוי אש, שכ' גבעת מרדכי, 
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 
 101-0345785 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 15 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
20000 שינוי 
1742 שינוי 

1093/ ב החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ובצדו המזרחי  והרב הרצוג  בין הרחובות שח"ל  נמצא  השטח 

של פארק עמק הצבאים.
X: 218949 קואורדינטה
Y: 629694 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 30170 חלקי חלקות: 2.
גוש: 30184 חלקי חלקות: 89, 126.

מטרת התכנית:
הסדרה סטטוטורית של ייעודי הקרקע.

הסדרת דרך הגישה אל התחנה.
מעל  קומות  ולתוספת  חדשים  בניינים  לתוספת  בינוי  קביעת 
בניינים קיימים, בשטח הידוע כתחנת כיבוי אש, שכונת גבעת 

מרדכי, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במערכת יעודי הקרקע כמפורט להלן:   .1

טבע  )פארק  פתוח  ציבורי  משטח  שטח  יעודי  שינוי  א.  
עירוני( לשטח למבנים ומוסדות ציבור, לשטח ציבורי 

פתוח ולדרך.
ומוסדות  למבנים  לשטח  מדרך  שטח  ייעוד  שינוי  ב.  

ציבור ולשטח פתוח ציבורי.
קומות  ולתוספת  חדשים  בניינים  לתוספת  בינוי  קביעת    .2

מעל בניינים קיימים.
קביעת שטחי הבנייה המירביים והכוללים במתחם.   .3

קביעת קווי בנין חדשים.   .4
קביעת מס' הקומות.   .5

קביעת השימוש המותר בשטח לתחנת כיבוי אש.   .6
קביעת הוראות לפיתוח השטח, דרכי הגישה אליו והסדרי    .7

התנועה והחנייה בו.
קביעת תנאים למתן היתרי הבנייה בשטח.   .8

קביעת הוראות בגין עצים לשימור.  .9
קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.   .10

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 
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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':101-0367359

 שם התכנית:הקמת בנין חדש למגורים 
ברחוב אלקבץ בירושלים

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 
 101-0367359 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 24 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
1726 החלפה 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: אלקבץ 28 .

מגרש בשכונת גבעת שאול בין הרחובות שלמה אלקבץ בגבול 
העליון ורחוב גרייבסקי בגבול התחתון.

X: 218135 קואורדינטה
Y: 633034 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30168, מוסדר, חלקות במלואן: 18, 100.

מטרת התכנית:
הקמת בניין מגורים חדש בשכונת גבעת שאול בירושלים

עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד  שינוי  להלן:  כמפורט  הקרקע  יעודי  במערך  שינוי  א.  

שטח מאזור מגורים 2 למגורים ד' ושצ"פ.
קביעת קווי בניין לבנייה. ב.  

קביעת הוראות בינוי. ג.  
קביעת תנאים למתן היתר בשטח. ד.  

קביעת שטחי בנייה. ה.  
הקמת בניין מגורים חדש בן 5 קומות + קומת גג חלקית,  ו.  
מעל 2 קומות תת קרקעיות לחניון ומחסנים עבור 18 יח"ד.

קביעת הוראות בגין עצים לשימור. ז.  
קביעת הוראות להריסה. ח.  

איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים. ט.  
קביעת הוראות לשצ"פ. י.  

קביעת הוראות לדרך ו\או טיפול נופי. יא.  

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':101-0391763

שם התכנית:הרחבות דיור בשכונת אבו תור, 
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 
 101-0391763 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 11 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1864/ א החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: עין רוגל, שכונת אבו תור, ירושלים 

X: 221780 קואורדינטה
Y: 630130 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30019, לא מוסדר, חלקות במלואן: 42.

מטרת התכנית:
הרחבת 4 יח"ד קיימות ברחוב עין רוגל

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים 4 למגורים ב'. א.  

הרחבת יח"ד בהתאם לנספח הבינוי.  ב.  
שינוי במס' הקומות וקביעתן ל–4 קומות. ג.  

קביעת מס' יח"ד ל–4.  ד.  
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קביעת מס' הקומות המירבי ל–3 קומות.   .7
קביעת מס' יחידות הדיור המרבי ל–50 יח"ד.   .8

קביעת שימוש למוסדות חינוך, דת, בריאות, ורווחה במגרש    .9
לבנייני ציבור ובמגרש למוסד 

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.   .10
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  .11

קביעת הוראות בגין בניינים וגדרות להריסה.   .12

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16/9/2011 ובילקוט הפרסומים 6314, התשעב, עמ' 334, בתאריך 

.03/11/2011

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':11557/ ב

שם התכנית:הקמת בנין מגורים חדש רח' קורדובירו 
- שכ' גבעת שאול

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 11557/ב

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1726 החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: קורדובירו, שכונת גבעת שאול,

בין הרחובות קואנקה וקורדובירו.
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 30160 חלקות במלואן: 57 - 59, 61.
גוש: 30160 חלקי חלקות: 92.

גוש: 30259 חלקות במלואן: 81 - 82.
X: 218050 קואורדינטה
Y: 633175 קואורדינטה

מטרת התכנית:
חדש  מגורים  בניין  הקמת  לשם  מחדש  וחלוקה  איחוד    .1
ו–4 קומות מחת למפלס  8 קומות מעל מפלס הכניסה,  בן 

הכניסה, 27 יח"ד ושטחים בנוייים לצרכי ציבור.
קביעת שטח בנוי של ל–600 מ"ר לצרכי ציבור אשר הכנסיה    .2

אליו תהיה מרחוב קורדובירו והן מהשצ"פ ממערב.

קביעת קווי בניין לבנייה. ה.  
הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל–762.3 מ"ר. ו.  

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה. ז.  

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 אישור תכנית מתאר מקומית מס':9838
 שם התכנית:הסדרה ועיבוי בינוי בשכונה קיימת, 

צור באהר, דיר אל עמוד
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 9838 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

4585/ ה שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, צור באהר , דיר אל עמוד
קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה :

אורך בין 223/300 לבין 223/600
רוחב בין 625/652 לבין 626/250

הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית:
מהות התכנית : הסדרת ועיבוי בינוי בשכונה קיימת מחוץ    .1

לשטח המתוכנן של שכונת צור באהר.
בשטח התכנית קיימים כ–13 בניינים בני 2 עד 3 קומות ומסגד.   
התכנית מציעה להרחיב את הבינוי ל–50 יח"ד בבנייה נמוכה 

של עד 3 קומות וכן להסדיר את מתחם המסגד.
התכנית קובעת תכסית נמוכה על מנת לשמור על שטחים   
פתוחים בין המבנים והשתלבות במראה הכללי של האיזור.

שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן :   .2
שינוי ייעוד משטח נוף פתוח לשטח לדרך. א.  

ציבור,  לבנייני  שטח   ,5 מגורים  לאזור  קרקע  יעודי  קביעת    .3
שטח למוסד, שטח ציבורי פתוח, שטח נוף פתוח, שטח פרטי 
ושטח  לדרך  שטח  רגל,  להולכי  ציבוריים  ומעברים  פתוח 

לחלקה חקלאית.
קביעת בינוי עבור תוספת קומות ובניינים חדשים.   .4

קביעת שטחי בנייה מירביים בהיקף של 11,770 מ"ר מהם    .5
10,592 מ"ר שטחים עיקריים ו–1,178 מ"ר שטחי שירות.

קביעת קווי בנין מירביים חדשים.   .6
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מטרת התכנית:
תוספת קומות ושינוי ייעוד למגורים ומסחר, במבנה קיים לשימור.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע מ"שטח מסחרי" ל"שטח למגורים ומסחר". א.  

תוספת 4 קומות על בניין קיים. ב.  
קביעת קווי בניין חדשים. ג.  

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. ד.  
קביעת הוראות בדבר הריסה. ה.  

קביעת הוראות בדבר סטייה ניכרת.  ו.  
קביעת שטחי הבנייה על פי המפורט בהוראות התכנית. ז.  

קביעת שלבי הביצוע להקמת תוספות הבנייה. ח.  
קביעת הוראות בדבר שימושים מותרים בחלקה. ט.  

קביעת הוראות שימור. י.  
תוספת 16 יח"ד, סה"כ 22 יח"ד. יא.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
9, בתאריך  עמ'  7116, התשעו,  ובילקוט הפרסומים   25/9/2015

.17/9/2015

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':101-0141010

 שם התכנית:תוספת קומות על בניין קיים, 
רח' אפרתה 26, ירושלים

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

101-0141010 גרסת: הוראות - 42 תשריט - 33
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
1721 החלפה 

1721/ א החלפה 
מק/ 5022/ א כפיפות 

5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: אפרתה 26, שכ' ארנונה, אזור מגורים.

גושים וחלקות:
גוש: 30115, מוסדר, חלקות במלואן: 128, 129.

X: 221052 קואורדינטה
Y: 628804 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת בנייה על בניין קיים לשימור.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משמורת טבע ואזור מגורים 3 למגורים ומבנים    .1
ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, דרך ו/או עיצוב נופי, דרך.
כל  בהסכמת  מחדש  וחלוקה  לאיחוד  הוראות  קביעת   .2

הבעלים בחלק מתחום התכנית.
 8 בגובה  ציבור  לצרכי  ושטח  יח"ד   27 לצורך  בינוי  קביעת    .3
קומות מעל מפלס הכניסה, ו–4 קומות מתחת למפלס הכניסה 

עם שטחי חניות ומחסנים תת"ק.
הגדלת שטחי בנייה בתחום התכנית.   .4

קביעת הוראות הריסה.   .5
קביעת הוראות לפיתוח השטח, קביעת קווי בניין.  

קביעת הוראות בגין עצים לעקירה , שימור והעתקה.   .6
קביעת בתכליות המותרות ביעודי הקרקע.   .7

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   .8
קביעת הוראות לזיקת הנאה.   .9

קביעת הוראות לשלביות ביצוע.   .10

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1311 עמוד  התשעו,   ,7152 הפרסומים  ובילקוט   27/11/2015

בתאריך 24/11/2015.

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':101-0127209

שם התכנית:תוספת קומות ויח"ד לבנין קיים לשימור 
ברח' המלך ג'ורג' 28, ירושלים

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

101-0127209 גרסת: הוראות - 18 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: המלך ג'ורג' 28 .

מתאר  תכנית  לפי   5 מע"ר  בשטח  העיר  במרכז  נמצא  המבנה 
2000 לירושלים וסמוכים אליו מבני מגורים בעלי קומת קרקע 

מיועדת למסחר וכן מבני ציבור ומשרדים. 
ג'ורג'  המלך  הרחובות  בין  עירוני  מבלוק  חלק  הוא  המבנה 
במזרח, רח' המעלות בדרום, רח' שמואל הנגיד במערב ורח' שץ 

בצפון. 

גושים וחלקות:
גוש: 30043, לא מוסדר, חלקות במלואן: 44.

X: 220503 קואורדינטה
Y: 631893 קואורדינטה
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קביעת הוראות בנייה:   .3
לקומת  והפיכתה  מרתף  בקומת  עיקרי  שטח  תוספת  א.  

מגורים.
הרחבת שטחים בכל המפלסים בבית. ב.  

שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מירביים.   .4
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.   .5

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.   .6
קביעת סך השטחים ל 528.35 מ"ר.   .7

קביעת הוראות בגין הריסת גגון ומבנה.   .8
קביעת הוראות בגין עצים לשימור.   .9

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9132 עמוד  התשעו,   ,7323 הפרסומים  ובילקוט   26/08/2016

בתאריך 18/08/2016.

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':101-0350751

 שם התכנית:הרחבת יח"ד ברח' בצראווי 4, 
פסגת זאב, ירושלים

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

101-0350751 גרסת: הוראות - 6 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3341 החלפה 
3341/ א החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: בצראווי בצלאל 4 .
אזור מגורים בשכונת פסגת זאב, ירושלים.

גושים וחלקות:
גוש: 31304, מוסדר, חלקות במלואן: 9.

X: 223325 קואורדינטה
Y: 637800 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד ברח' בצראווי 4, פסגת זאב, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי מאזור מגורים 5 מיוחד למגורים א'.  .1

קביעת השימושים המותרים למגורים.  .2
קביעת הוראות בנייה:  .3

תוספת שטח בקומת מרתף עבור חניה ומגורים לצורך  א.  
הרחבת יח"ד בקומה שמעליה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 לאזור מגורים ג'.  .1

קביעת הוראות בינוי לתוספת 3 קומות מעל בניין לשימור.  .2
הגדלת שטחי הבנייה המרביים בחלקה.  .3

שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.  .4
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  .5

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  .6
קביעת הוראות בגין בניין לשימור.  .7

קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.  .8
קביעת הוראות להריסה.  .9

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6/3/2015 ובילקוט הפרסומים 6998, התשעה, עמ' 3849, בתאריך 

.2/3/2015

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':101-0323196

שם התכנית:הרחבת יח"ד ברח' קדימה 51, רמות, 
ירושלים

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

101-0323196 גרסת: הוראות - 10 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1861 החלפה 
2262 החלפה 

2262/ א החלפה 
2262/ ב החלפה 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: קדימה 51 .

אזור מגורים בשכונת רמות, ירושלים.

גושים וחלקות:
גוש: 30733, לא מוסדר, חלקות במלואן: 26.

X: 218790 קואורדינטה
Y: 635650 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד ברח' קדימה 51, רמות, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי מאזור מגורים 5 למגורים א'.   .1

קביעת השימושים המותרים למגורים.   .2
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל אביב-יפו רחוב: עין הקורא 22 .

יישוב: תל אביב-יפו רחוב: לבנדה 47, 35, 49, 45, 37, 41, 35א, 43.
יישוב: תל אביב-יפו רחוב: עין הקורא 21 .
יישוב: תל אביב-יפו רחוב: לבנדה 39 , 51 .

יישוב: תל אביב-יפו רחוב: מירון 9 .
יישוב: תל אביב-יפו רחוב: עין הקורא 20 .

יישוב: תל אביב-יפו רחוב: מירון 16 .
יישוב: תל אביב-יפו רחוב: לבנדה 33 .

יישוב: תל אביב-יפו רחוב: עין הקורא 19 .
יישוב: תל אביב-יפו רחוב: ראשון לציון 15 .

ועד   31 לבנדה  הכתובות  בין  לבנדה  רחוב  של  מערבית  דופן 
לבנדה 51 כולל )מס'ים אי זוגיים בלבד( 

מצפון לבנדה 53 , מדרום רחוב ראשון לציון - )לא כולל(. ממזרח 
רחוב לבנדה. 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6977 חלקות במלואן: 78, 79, 80, 187, 188, 243, 244.
גוש: 6977 חלקי חלקות: 29.

גוש: 9032 חלקות במלואן: 1, 30, 31, 36.

לא מוסדר:
גוש: 9033 חלקי חלקות: 9999.

גושים ישנים:
גוש נוכחי: 9033 - גוש ישן: 6944 שומה - חלקות 60-64, 83, 

115 בחלקה.
X: 179650 קואורדינטה
Y: 662775 קואורדינטה

מטרת התכנית:
קביעת שימושים מעורבים של מגורים מסחר ותעסוקה לכל  א.  
וזאת  המתאר,  בתכנית  מעורב  אזור  המוגדר  באזור  מגרש 
כדי לעודד התחדשות עירונית במקום אשר נמצא בהזנחה 

מתמשכת ומאופיין כיום בשימושי תעשיה ותעסוקה.
קביעת הוראות מחייבות לקומת קרקע מסחרית. בקומות  ב.  
האפשרות  ניתנת  משרדים.  או  תעסוקה  מגורים,  שמעל 
להקמת מבנים עם שימושים מעורבים, תוך הפרדת קומות 
בייעוד  שלמים  בניינים  או  התעסוקה,  מקומות  המגורים 

תעסוקה. כמו כן התכנית מאפשרת הקמת מבנה ציבור. 
וקובעת הנחיות  התכנית נערכה לפי סעיף 23 לתמ"א 38  ג.  
לתוספות בנייה לתעסוקה מכוח תמ"א 38 לבניינים קיימים 

ביעוד תעשיה/ תעסוקה.
לבניינים  בנייה  ולתוספת  חדשה  לבנייה  הוראות  קביעת  ד.  
קיימים, קביעת זכויות בנייה )עיקרי ושרות( באופן הנובע 
למס'  וביחס  המחייבים  הבניין  בקווי  התחום  מהשטח 

הקומות המותר. 

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות לשינוי ייעוד מתעסוקה/תעשיה לשימושים    .1
מעורבים למגורים, מסחר ותעסוקה, ובתא שטח 10 קביעת 
ציבור  עירוני מעורב הכולל אפשרות להקמת מבנה  ייעוד 

בנוסף.
ושרות,  עיקרי  לשטח  חדשה  לבנייה  בנייה  זכויות  קביעת    .2
הנגזרות מתכסית בנייה מותרת בתחום קווי בנין ומס' קומות 

המותר בכל מגרש. 
קביעת זכויות בנייה והוראות בינוי לתוספת בנייה.   .3

קביעת הוראות בינוי וקווי בנין.   .4

 ,0.00+ במפלסים  הקיימות  בקומות  שטחים  תוספת  ב.  
+3.00, עבור הרחבת יח"ד קיימת. 

יח"ד  הרחבת  עבור   ,6.00+ במפלסים  קומה  תוספת  ג.  
קיימת בקומות שמתחתיה.

שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מירביים חדשים.  .4
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .5

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  .6
 289.00 מתוכם  סה"כ,  מ"ר  ל–330.00  השטחים  סך  קביעת   .7

שטח עיקרי ו 41.00 מ"ר שטח שירות.
קביעת הוראות בגין הריסת גדר, מבנים וגג.  .8

קביעת הוראות בגין חניה.  .9

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1079 עמוד  התשעז,   ,7388 הפרסומים  ובילקוט   04/11/2016

בתאריך 29/11/2016.

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

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

מחוז תל אביב

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

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
507-0182956

 שם התכנית:תא/4203 רצועת לבנדה מערב, 
שכונת נווה-שאנן, תל-אביב

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 507-0182956 

גרסת: הוראות - 29 תשריט - 19
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תא/ 50 החלפה 
F /תא החלפה 

תא/ 1043/ א החלפה 
תא/ 1205 החלפה 

תא/ 44 החלפה 
תא/ 1043 החלפה 

E /תא החלפה 
תא/ 661 החלפה 
תמא/ 38 כפיפות 
תמא/ 3 כפיפות 

תא/ ג/ 1 כפיפות 
תא/ ע/ 1 כפיפות 
תא/ 878 כפיפות 
תא/ 287 כפיפות 
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יישוב: גבעתיים רחוב: המאבק 41 , 25 .
יישוב: גבעתיים רחוב: מנורה 20 .

יישוב: גבעתיים רחוב: ההסתדרות 72 .
יישוב: גבעתיים רחוב: אידמית 5 , 8 .

יישוב: גבעתיים רחוב: ההסתדרות 60 , 62 , 66 .
יישוב: גבעתיים רחוב: אידמית 22 , 7 .

יישוב: גבעתיים רחוב: המאבק 21 , 39 , 27 , 29 .
יישוב: גבעתיים רחוב: ההסתדרות 48 .

יישוב: גבעתיים רחוב: המאבק 61 .
יישוב: גבעתיים רחוב: ההסתדרות 24 , 52 .

יישוב: גבעתיים רחוב: המאבק 19 .
יישוב: גבעתיים רחוב: ההסתדרות 28 .

יישוב: גבעתיים רחוב: המאבק 17 .
יישוב: גבעתיים רחוב: ההסתדרות 29 , 33 , 35 , 37 , 39 , 58 .

אידמית,  ההסתדרות,  המאבק,  רחובות  את  כוללת  התכנית 
מנורה וכ"ג, מקניון גבעתיים בצפון ועד אלוף שדה בדרום.

X: 182300 קואורדינטה
Y: 663300 קואורדינטה

מרחבי תכנון גובלים: רמת גן, תל אביב-יפו.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6156 חלקות במלואן: 306, 309, 326, 594, 596, 597, 598, 599, 
.602 ,601 ,600

גוש: 6156 חלקי חלקות: 489, 493.
גוש: 6162 חלקות במלואן: 45, 63, 131, 132, 159, 162, 163, 164.

גוש: 6162 חלקי חלקות: 134, 175.
גוש: 6163 חלקות במלואן: 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 163, 165, 167.

גוש: 6163 חלקי חלקות: 164, 166, 193, 195, 198.

לאחר שהוועדה שמעה את המתנגדים, הוועדה המקומית ואת 
נציגי היזם, החליטה הוועדה לשקול עריכת שינויים בתוכנית 
שהודעה בדבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 5/2/2016 
בתאריך   ,3391 עמוד  התשעו,   ,7202 הפרסומים  ובילקוט 

10/2/2016, ופרסומם לפי סעיף 106 ב' לחוק כדלהלן:
יחידות דיור   .1

 - יח"ד  ל-2,568  יקבע  בתוכנית  הדיור  יחידות  מס'   )1
מכפיל תוצאתי יח"ד של 1:2.8 )הפחתה של 548 יח"ד 

מהתכנית המופקדת(.
יח"ד  תוספת  עבור  יח"ד   126 יתווספו  יח"ד  לסה"כ   )2
יווצר מכפיל  לפינוי המתחם המרכזי "מתחם W" בו 

תוצאתי של 1:3.2.
תבוטל ההוראה בנושא תוספת יח"ד בהליך של הקלה   )3

המפורטת בסעיף 6.11 ב' להוראות התוכנית. 
חלוקת מתחמים ויעודי קרקע  .2

)חלקת  תכנוני אחד  למתחם  יואחדו  ו',ז',ח'  מתחמים   )1
מקור 71(.

מתחים י', יא' יואחדו למתחם תכנוני אחד ויכללו את   )2
מבנים 29-37 )סה"כ 9 מבנים(.

כ-2  של  בשטח  מגורים  ביעוד  יקבע   202 שטח  תא   )3
יא' המאוחד. שטחי הרצפות  י',  ויכלל במתחם  דונם 
לציבור של כלל המתחם המאוחד ימוקמו בתא שטח 

זה בסמוך לשצ"פ ומבני הציבור מצפון לו. 
תא שטח 201 ו–301 יקבעו ביעוד משולב של "שצ"פ   )4

מבנים ומוסדות ציבור".

ובנוסף  קומות   6 עד  מרבי  קומות  למס'  הוראות  קביעת    .5
קומת גג חלקית בבנייה חדשה, ו–5 קומות ובנוסף קומת גג 
חלקית בתוספות בנייה. למרות האמור לעיל לצורך עידוד 
שימושי תעסוקה תותר תוספת קומה לשימושי תעסוקה 

בלבד בבנייה חדשה עד ל–7 קומות וקומת גג חלקית. 
קביעת הוראות למס' יח"ד וגודל יח"ד ממוצע ומינימלי.   .6

קביעת הוראות לנושא איחוד חלקות.   .7

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11/11/2016 ובילקוט הפרסומים 7378, התשעז, עמ' 670, בתאריך 

.15/11/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 03-7632588. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גוריון 68 תל אביב-יפו טלפון: 03-7247262,  בן  תל אביב, שד' 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: גבעתיים

הודעה לפי סעיף 106ב' לחוק לתכנית מתאר 
מקומית מס': 503-0204412

שם התכנית: מתחם ההסתדרות גב/431 - 
התחדשות עירונית

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

והבנייה, התשכ"ה-1965, על שינויים בתכנית 503-0204412.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: גבעתיים רחוב: אידמית 15 , 17 .
יישוב: גבעתיים רחוב: ההסתדרות 31 .

יישוב: גבעתיים רחוב: אידמית 4 , 18 , 6 .
יישוב: גבעתיים רחוב: ההסתדרות 44, 38, 46, 22, 30, 36, 40, 42, 50.

יישוב: גבעתיים רחוב: המאבק 53 , 45 .
יישוב: גבעתיים רחוב: אידמית 12 , 10 , 14 .

יישוב: גבעתיים רחוב: המאבק 55 , 65 , 57 , 49 .
יישוב: גבעתיים רחוב: ההסתדרות 8 , 10 .

יישוב: גבעתיים רחוב: אידמית 24 .
יישוב: גבעתיים רחוב: ההסתדרות 41 .

יישוב: גבעתיים רחוב: המאבק 15 .
יישוב: גבעתיים רחוב: ההסתדרות 26 .
יישוב: גבעתיים רחוב: אידמית 16 , 13 .
יישוב: גבעתיים רחוב: ההסתדרות 32 .
יישוב: גבעתיים רחוב: אידמית 9 , 20 .

יישוב: גבעתיים רחוב: כף גימל 78 .
יישוב: גבעתיים רחוב: מנורה 22 .

יישוב: גבעתיים רחוב: ההסתדרות 18 , 20 , 34 .
יישוב: גבעתיים רחוב: המאבק 37 , 51 , 63 , 31 , 33 , 43 , 59 .

יישוב: גבעתיים רחוב: כף גימל 39 .
יישוב: גבעתיים רחוב: אידמית 26 , 11 .

יישוב: גבעתיים רחוב: ההסתדרות 14 , 56 , 68 , 70 .
יישוב: גבעתיים רחוב: המאבק 47 , 67 , 23 .

יישוב: גבעתיים רחוב: ההסתדרות 54 .
יישוב: גבעתיים רחוב: המאבק 35 .

יישוב: גבעתיים רחוב: ההסתדרות 12 , 16 , 43 , 64 .
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יקבעו מעברי הולכי רגל ביעוד שצ"פ ממזרח למערב   )6
)רחוב  לתוכנית  מערבית  הקיימים  לרחובות  כהמשך 

"מנורה", רחוב "הנדיב", רחוב "עמישב"( 
 6-10 בין  יקבע  רגל  להולכי  ומיקום המעברים  רוחב   )7
מ' אלו יורחבו לשצ"פ )גינת כיס( במקומות שיאפשרו 

זאת.
השצ"פ  וכן  "ההסתדרות"  רחוב  לאורך  השצ"פים   )8
יצומצמו  שדה"  "אלוף   - "המאבק"  רחוב  של  בפינה 
ככל הנדרש, בהתאם לבינוי המעודכן ומעברי הולכי 

הרגל המוצעים.
סימון זיקות ההנאה, רוחב השבילים, השצ"פים, הכניסות   .6
לחניונים וקווי הבניין יעשה בתיאום לשכת התכנון ע"פ 

עקרונות התכנון המפורטים בהחלטה זו.

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

גבעתיים, שינקין 2 גבעתיים 5329903 טלפון: 03-5722210

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

המחוזית בתוך 60 ימים.

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: הרצליה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
504-0424606

שם התכנית:הרצליה - בית דוריאנוב הר/2282
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:   504-0424606 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  הרצליה 

הוראות - 4 תשריט - 2
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
הר/ 1900/ 1 שינוי 

הר/ 1900 שינוי 
הר/ 253/ א כפיפות 

הר/ בת/ 12/ 1837 כפיפות 
הר/ 2000/ מ כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: הרצליה, רח': גלגל הפלדה 11, בית דוריאנוב, הרצליה פיתוח

X: 181974 קואורדינטה
Y: 674631 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 6420, מוסדר, חלקות במלואן: 27.

מטרת התכנית:
לדרך  המיועדים  למקרקעין  באשר  הפקעה  הוראות  קביעת 

בתחום התכנית.
קביעת זיקות הנאה בדרך מאושרת.

"מתחם W" - שימור ושימוש מחדש  .3
ההוראות המחייבות של ביצוע שימור המבנים יוסרו   )1
מנחה  שימור  במסמך  ויפורטו  התוכנית  מהוראות 

לשימוש הרשות המקומית.
התוכנית תאפשר את שימור המבנים, ככל שזו תחליט   )2
והשטחים  הצמחייה  מהמבנים,  יותר  או  אחד  לשמר 

הפתוחים בהתאם לתוכנית המופקדת.
תותר הריסת המבנים במתחם ככל שיהיה לכך צורך   )3
ציבורי שאינו ניתן למימוש במסגרת המבנים הקיימים 
)כגון בית ספר( בכפוף לשמירה על כ- 50% מהשטח 
ושמירה/העתקת  דונם(   12 מתוך  דונם  )כ-6  לשצ"פ 
חפירת  תותר  לא  היערות.  פקיד  חו"ד  ע"פ  עצים 
מרתפי חניה מעבר לקונטור המבנים הקיים והחדשים.
וע"פ  חדשה  לבנייה  מ'   5 יהיו  למתחם  בניין  קווי   )4

תכסית המבנים לבנייה הקיימת.
בינוי   .4

מס' הקומות המרבי לאורך רחוב "המאבק" יקבע ל-25   )1
קומות סה"כ.

יקבע  שדה"  אלוף  "דרך  לאורך  המרבי  הקומות  מס'   )2
ל–35 קומות סה"כ.

מס' הקומות המרבי לכיוון "מתחם כורזין" יקבע ל-33   )3
קומות סה"כ.

רחוב  לאורך  שהמתחמים  באופן  יתוקן  הבינוי  נספח   )4
ומתחם  ,ט'  ,ג'  ב'  )מתחמים  שדה"  ו"אלוף  "המאבק" 
ו'-ז'-ח' המאוחד( יאפשרו "בנייה מרקמית" של 4-5 
חמישית  כחזית  יפותח  המרקמי  המבנה  גג  קומות. 
להצמדת  אפשרות  מתן  תוך  משותף  כרכוש  וירשם 

חלק מהגג ל"דירות גג-גן". 
 4 עד  להקים  יהיה  ניתן  המאוחד  ו'-ז'-ח'  במתחם   )5

מגדלים )במקום 3 מגדלים(.
לכל  אחד  נוסף  מגדל  יתווסף  ג'  ולמתחם  ב'  למתחם   )6

מתחם )3 מגדלים במקום 2 בכל מתחם(.
לציבור  מעבר  זיקת  תיקבע  המאוחד  י'-יא'  במתחם   )7
במפלס  תפותח  אשר  מזרח  לכיוון  הקרקע  בקומת 

השצ"פ מזרחית לתוכנית.
או  המרתף  בקומת  דירתי  מחסן  יתווסף  יח"ד  לכל   )8
בשימושים  פוגע  אינו  שמיקומו  ככל  המסד  בקומות 
אחרים בחזיתות המבנה ואינו צמוד לדירות המגורים.
השכונה  תושבי  לשימושי  ישמשו  המסחר  שטחי   )9
השימושים  תמהיל  לעת  מעת  יקבע  ובהתאם 

המסחריים ע"י הוועדה המקומית ורשות הרישוי.
תנועה, מעברי הולכי רגל ושצ"פים  .5

חיבור הרחובות "כ"ג" - "משמר הירדן" יישאר במקומו   )1
גיאומטריים  יבוטל, תוך ביצוע הסדרים  ולא  הנוכחי 

של הצומת.
"משמר  רחוב  בין  רכב  לכלי  המוצע  החיבור  יבוטל   )2

הירדן" לרחוב "המאבק" ויקבע ביעוד שצ"פ.
יתווסף חיבור כלי רכב נוסף בין רחוב "קיבוץ גלויות"   )3
לכיוון רחוב "המאבק" )הארכת רחוב "קיבוץ גלויות" 

מערבה(.
תוואי החיבור בין רחוב "קיבוץ גלויות" לרחוב "משמר   )4
תוואי  ע"פ   195 לחלקה  צמוד  צפונה  יוסט  הירדן" 

הדרך המאושרת. 
"קיבוץ  לרחוב  "אידמית"  רחוב  בין  החיבור  תוואי   )5

גלויות" ישאר כמאושר ולא יוסט מזרחה.
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חפ/ 229/ י כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ גב כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ תט כפיפות 

חפ/ 1400/ שש כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חיפה רחוב: שד הנשיא 129 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 12510 חלקות במלואן: 2.
גוש: 12510 חלקי חלקות: 24.

מטרת התכנית:
הסדרת הבנייה בקפה מנדרין

עיקרי הוראות התכנית:
חנויות  חזית  עם  א'  מגורים  מאזור  קרקע  ייעוד  שינוי  א. 
הכפוף לתכנית עיצוב ארכיטקטוני לאזור מגורים עם מסחר 

עם חזית חנויות.
הסדרת קווי בנין לבנינים קיימים. ב.  

תוספת שטח בנייה מותר במגרש לאישור מבנה בית קפה  ג.  
מנדרין והסדרת שטחי בנייה קיימים 

הסדרת קווי בנין לקירוי קל עונתי בצמוד למבנה בית קפה  ד.  
מנדרין. 

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, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

חיפה, ביאליק 3 חיפה טלפון: 04-8356807

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: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':304-0163766

 שם התכנית: חפ/-2367 הסדרת בנייה קיימת 
בשד' הציונות 96, חיפה

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

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 304-0163766 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
חפ/ 229/ ה שינוי 

חפ/ 229/ ה/ 1 שינוי 

עיקרי הוראות התכנית:
עתידית  ולהפקעה  מיידית  להפקעה  שטחים  הגדרת    .1

בתחום הדרך עפ"י תב"ע קיימת בתחום חלקה 27.
קביעת זיקת הנאה על שטח המיועד לדרך בתחום חלקה    .2

27 הפונה לרח' גלגלי הפלדה עד לביצוע ההפקעה.

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 
 .03-7632588 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 הרצליה, סוקולוב 22 הרצליה 4610001 טלפון: 

09-9591545

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.

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
304-0097394

 שם התכנית: חפ/ 2331 - הסדרת בנייה 
בשד הנשיא 129 - בית קפה מנדרין

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

מופקדת תכנית מפורטת מס': 304-0097394 .
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

חפ/ 578 שינוי 
חפ/ 423 שינוי 
חפ/ 136 שינוי 

חפ/ 229/ י/ 1 כפיפות 
חפ/ 1400/ יב כפיפות 

חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 כפיפות 
חפ/ 229/ ה כפיפות 

חפ/ מק/ 229/ י/ 2 כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ יב/ 4 כפיפות 

חפ/ מק/ 1400/ פמ כפיפות 
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לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חיפה מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 304-0183319 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
חפ/ 317 שינוי 

חפ/ 948/ א שינוי 
חפ/ מק/ 1400/ גב כפיפות 

חפ/ 1400/ יב כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 כפיפות 

מק/ חפ/ 948/ ב/ 1 כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ פמ כפיפות 

חפ/ 229/ י/ 5 כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ תט כפיפות 

חפ/ מק/ 948/ ב כפיפות 
חפ/ 1400/ שש כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חיפה רחוב: לבונה 7.

מערבית  כבירים  ורח'  רענן  לרח'  בהמשך  נמצאת  התכנית 
לשכונת אל כבביר, הר הכרמל ברח' לבונה 7.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10756 חלקי חלקות: 112, 113.

גוש: 12135 חלקות במלואן: 25, 31.
גוש: 12135 חלקי חלקות: 30.

לא מוסדר:
גוש: 10755 חלקות במלואן: 111.

גוש: 10755 חלקי חלקות: 119.

מטרת התכנית:
תוספת 2 בניינים מגורים חדשים הכוללים 64 יח"ד תוך הגדלת 
זכויות הבנייה וגובה הבנייה המותר, שינוי קווי בניין וקביעת 

הוראות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
א. תוספת זכויות בנייה.
ב. תוספת של 64 יח"ד.

ג. תוספת קומות.
ד. שינוי קווי בניין.

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, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

חיפה, ביאליק 3 חיפה טלפון: 04-8356807

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.

חפ/ 334 שינוי 
חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 שינוי 

חפ/ 1400/ יב שינוי 
חפ/ 229/ י/ 1 שינוי 

חפ/ מק/ 1400/ גב שינוי 
חפ/ מק/ 1400/ יב/ 4 כפיפות 

חפ/ 853/ א כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ פמ כפיפות 

חפ/ 229/ י כפיפות 
תמא/ 38 כפיפות 

חפ/ מק/ 1400/ תט כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חיפה רחוב: שד הציונות 96 .

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 11362 חלקות במלואן: 38, 39.
גוש: 11683 חלקי חלקות: 34.

מטרת התכנית:
הסדרת בנייה קיימת ע"י תוספת זכויות בנייה ותוספת יחידת 

דיור אחת על הגג.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים א' ליעוד אזור מגורים ב' תוך  א.  

תגבור זכויות הבנייה והוראות הבנייה.
איחוד חלקות 38, 39 לתא שטח 2001. ב.  

שינוי קווי הבנין תוך קביעת קו בנין תחתי לבנייה במרווחים  ג.  
בקומת הקרקע, וקביעת קו בנין עילי לתוספת הבנייה הקיימת 

בקומה ג' העליונה וכן קו בנין לתוספת מעלית לבנין.
תוספת קומה לבנין. ד.  
תוספת יח"ד לבנין. ה.  

שינויים בגובה קומות המגורים המותר במבנה. ו.  
קביעת עצים לשימור במדרכה. ז.  

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, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

חיפה, ביאליק 3 חיפה טלפון: 04-8356807

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: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':304-0183319

שם התכנית: חפ/948/ה - תכנית בינוי ברח' לבונה 7
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה – 1965 )להלן: "החוק"(, כי במשרדי הועדה המחוזית 
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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 
ש/ 209 כפיפות 

ש/ 1123/ א כפיפות 
ש/ מק/ 950/ א כפיפות 

ש/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: פרדס חנה-כרכור רחוב: בית אל 7 .

גושים וחלקות:
גוש: 10111, מוסדר, חלקי חלקות: 156.

מטרת התכנית:
הוספת סימבול מתקן הנדסי על מבנה קיים.

עיקרי הוראות התכנית:
כמוקד  השימוש  יותר  הנדסי  מתקן  סימבול  עם  קיים  במבנה 

שידורים קווי, ללא קבלת קהל לרבות מתקנים וציוד תומך. 
תוכנית זו אינה משנה את זכויות ומגבלות הבנייה החלות על 

חלקה זו.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,213 עמוד  התשעז,   ,7363 הפרסומים  ובילקוט   14/10/2016

בתאריך 27/10/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה פרדס 
טלפון:   37000 חנה-כרכור  פרדס   20 הבנים  דרך  חנה-כרכור, 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,077-9779903
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חדרה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
302-0277319

שם התכנית: תוספת יח"ד ושטחי בנייה ברח' השחף, 
חדרה. גוש 10008 מגרש 276

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

מופקדת תכנית מפורטת מס': 302-0277319 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

חד/ 1240 שינוי 
חד/ מק/ 1240/ א שינוי 

חד/ 2020 כפיפות 
חד/ 450/ ה כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חדרה רחוב: השחף .

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה - כרכור

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
308-0368753

שם התכנית: שינוי ייעודי קרקע מאזור מלכה 
ותעשיה זעירה לאזור מגורים א' - כרכור

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

חנה-כרכור מופקדת תכנית מפורטת מס': 308-0368753 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ש/ 18 שינוי 
ש/ 170 שינוי 
ש/ 17 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: פרדס חנה-כרכור .

גושים וחלקות: 
גוש: 10075 חלקות במלואן: 67, 71.

מטרת התכנית:
שינוי יעודי קרקע מאזור מלכה ותעשייה זעירה לאזור מגורים א'

עיקרי הוראות התכנית:
לאזור  זעירה  ותעשייה  מלכה  מאזור  קרקע  יעודי  שינוי    .1

מגורים א'.
קביעת קווי בנייה.   .2

קביעת הוראות בינוי.   .3
קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב וברגל.   .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, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
 37000 חנה-כרכור  פרדס   20 הבנים  דרך  חנה-כרכור,  פרדס 

טלפון: 077-9779903

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: חיפה, מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה - כרכור

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
308-0332031

שם התכנית: מתקן הנדסי ברחוב בית-אל
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 308-0332031 
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תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תממ/ 6 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עספיא .

X: 205487 קואורדינטה
Y: 735716 קואורדינטה

מרחבי תכנון גובלים: גלילית מחוז חיפה.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 17132 חלקות במלואן: 26.
גוש: 17132 חלקי חלקות: 4, 8, 9, 16, 18, 19, 24, 25, 27, 31.

גוש: 17142 חלקי חלקות: 23, 176, 196.

מטרת התכנית:
פיתוח שכונת מגורים של 208 יח"ד, עם אופציה לתוספת של 
הקצאת  התכנית,  בתחום  הקיימת  הבנייה  הסדרת  יח"ד,   49

שטחי ציבור שכונתיים וקהילתיים.

עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת בנייה קיימת א.  

איחוד וחלוקה ב.  
שינוי ייעוד חקלאי לשטח למגורים, שצ"פ, מבנים ומוסדות  ג.  

צבור, מתקנים הנדסיים, דרכים ושטחים פתוחים.
קביעת תכליות המותרות לכל ייעוד בקרקע ד.  

קביעת הוראות בנייה בשטח התכנית ה.  
קביעת הנחיות למתן היתרי בנייה ו.  

התווית דרכים וחיבורן למערכת הישובית ז.  
פיתוח ותשתיות ח.  

קביעת הנחיות לפיתוח שצ"פים, שטחים פתוחים ושבילים ט.  
הקלה בקו בנין מדרך אזורית 672 - על פי החלטת הוולנת"ע  י.  
מיום 15.11.2016 לעניין תמ"א 3 - אושר קו בניין של 37 מ' 

לדרך אזורית 672 - 12 מ' מגבול זכות הדרך.

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, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רכס 
 30056 אל-כרמל  דאלית   10 עספיא  שד  חושי  אבא  הכרמל, 

טלפון: 04-8399382

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.

ליאת פלד  
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

גושים וחלקות:
גוש: 10008, מוסדר, חלקי חלקות: 276.

מטרת התכנית:
ותוספת  בנייה  יח"ד, תוספת שטחי   15 יח"ד לסה"כ   3 תוספת 

קומה 9.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת 600 מ"ר בשטחי בנייה כוללים: מ-1,260 מ"ר במצב    .1

מאושר, ל-1860 מ"ר במצב מוצע לפי הפרוט הבא:
תוספת עבור 3 יח"ד בשטח של עד 120 מ"ר )סה"כ 360  א.  

מ"ר(
תוספת עבור 12 יח"ד הגדלת השטח ב 15 מ"ר. הגדלת  ב.  

שטח הדירות הממוצע ל120 מ"ר. )סה"כ 180 מ"ר(
הגדלת שטח מועדון הדיירים ב60 מ"ר. ג.  

ל-15  מאושר,  במצב  יח"ד  מ-12  דיור:  יחידות   3 תוספת    .2
יח"ד במצב מוצע. עפ"י עדכון הפרוגרמה של חד/1240

מפלסית.  חד  דירה  הכוללת  כקומה   9 קומה  בניית  תותר    .3
שטח הקומה לא יעלה על 80% משטח הקומה הטיפוסית.

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, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

חדרה, הלל יפה 9 חדרה 38100 טלפון: 04-6303113

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: חיפה, מרחב תכנון מקומי: רכס הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
356-0257931

שם התכנית:עוספיא- מתחם 4.3, קרקעות מדינה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
רכס  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז 
גרסת:   356-0257931 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  הכרמל 

הוראות - 45 תשריט - 24
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 
ג/ 604 שינוי 

עד/ 105 שינוי 
ג/ 792 שינוי 

עד/ 257/ א שינוי 
עד/ מק/ 304/ ב שינוי 
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גושים וחלקות:
גוש: 3846 חלקי חלקות: 1 - 3, 20 - 22, 174.

מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים ללא שינוי    .1

בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע.
שינוי בקו בניין.   .2

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בגבולות מגרש ביעוד מבנה ציבור לצורך תכנון מיטבי 

של פונקציות המאכלסות אותו.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
08-9788409, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נס ציונה, 
רשאי  מעוניין  כל  טלפון: 08-9383810,  ציונה 70400  נס   9 הבנים 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
408-0217752

שם התכנית:עין התכלת נת 650 א
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 408-0217752 גרסת: הוראות - 26 

תשריט - 15
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
נת/ 379/ 1 שינוי 
נת/ 400/ 7 שינוי 

נת/ 2 שינוי 
נת/ 3 שינוי 

תמא/ 13/ 9/ א כפיפות 
נת/ 400/ 7/ 97/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נתניה, שכונת עין התכלת

מרחבי תכנון גובלים: עמק חפר.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 8274 חלקות במלואן: 633.
גוש: 8290 חלקי חלקות: 1, 26, 27.

גוש: 8315 חלקות במלואן: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 
 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,28 ,27 ,25 ,23 ,22 ,21
 ,80 ,79 ,78 ,77 ,75 ,73 ,69 ,62 ,61 ,60 ,58 ,57 ,55 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49
 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81
 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99
 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113
 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127
 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141
 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,158 ,157 ,156 ,155
 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171
 ,198 ,197 ,196 ,195 ,194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185

מחוז מרכז

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: טייבה

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 
מקומית מס': טב/ 2886

שם התכנית: תכנית מס' טב/ 2886
מס':  תכנית  הפקדת  הודעת  ביטול  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת 
טב/ 2886, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק 
פורסמה בעיתונים בתאריך  והבנייה, התשכ"ה-1965,  התכנון 
 ,4220 עמוד  התשסו,   ,5553 הפרסומים  ובילקוט   08/09/2006

בתאריך 17/07/2006.
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
טב/ 1111/ 12 שינוי 

ממ/ 560/ 25/ ב שינוי 
טב/ 560/ 25/ ו שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טייבה.

גושים וחלקות:
גוש: 8031 חלקי חלקות: 2, 4, 28, 45.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים ג', דרך משולבת,   .1

שטח ציבורי פתוח. 
שינוי ייעוד מאזור מגורים ג' לדרך משולבת.   .2

קביעת הוראות וזכויות בנייה.   .3

המחוזית  הועדה  במשרדי:  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 91 רמלה 72430 טלפון: 
ולבנייה טייבה,  08-9788409, ובמשרדי: ועדה מקומית לתכנון 
שהמשרדים  ושעות  בימים   ,09-7992808 טלפון:   40400 טייבה 
האמורים פתוחים לקהל. וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נס ציונה

 הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס': 
נס/ 121/ א/ 1

שם התכנית: מבנה ציבור ברח' משה לרר 29
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  דחיית  בדבר   התשכ"ה-1965, 
נס/ 121/ א/ 1 שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים 
בתאריך 29/04/2011 ובילקוט הפרסומים 6264, התשעא, עמוד 

5404, בתאריך 10/07/2011. 
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
נס/ 121/ א שינוי 

נס/ מק/ 1/ 7 שינוי 
נס/ 1/ 2/ ב שינוי 

תמא/ 35 כפיפות  
תמא/ 38 כפיפות 

תממ/ 3/ 21 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נס ציונה רחוב: לרר משה 29 .
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שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון

 הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס': 
רצ/ 1/ 5/ 46/ ב

שם התכנית: רצ/ 1/ 5/ 46/ ב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  דחיית  בדבר   התשכ"ה-1965, 
רצ/1/ 5/ 46/ ב שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים 
בתאריך 30/01/2001 ובילקוט הפרסומים 4983, התשסא, עמוד 

2564, בתאריך 03/05/2001.
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
רצ/ 1/ 5/ 43 שינוי 

רצ/ 1/ 5 שינוי 
רצ/ 1/ 5/ 46/ א שינוי 

רצ/ 1/ 5/ 46 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ראשון לציון 

חלקה ארעית 19.

גושים וחלקות:
גוש: 3926 חלקות במלואן: 1055.

גוש: 3926 חלקי חלקות: 822.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה להוספת קומות בשטח  א.  

המוגדר כשב"צ. 
קביעת גובה בנין.  ב.  

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

.www.pnim.gov.il

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים 
שם תכנית: הודעה בדבר הכנת תכנית לפי סעיף 77 

ו78 לחוק התכנון והבנייה
התכנון  לחוק  ו–78   77 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר הכנת תכנית והגבלת הוצאת 

היתר בנייה בתחום תכנית מס' 414-0354100

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות רחוב: דרך הים.

יישוב: רחובות רחוב: דרך גד.
יישוב: רחובות רחוב: האלוף פרי יעקב .

יישוב: רחובות רחוב: את ע"ש ב.צ הורוביץ .
מגרשי תעשיה במתחם הורוביץ.

 ,212 ,211 ,210 ,209 ,208 ,207 ,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,201 ,200 ,199
 ,226 ,225 ,224 ,223 ,222 ,221 ,220 ,219 ,218 ,217 ,216 ,215 ,214 ,213
 ,240 ,239 ,238 ,237 ,236 ,235 ,234 ,233 ,232 ,231 ,230 ,229 ,228 ,227
 ,254 ,253 ,252 ,251 ,250 ,249 ,248 ,247 ,246 ,245 ,244 ,243 ,242 ,241
 ,268 ,267 ,266 ,265 ,264 ,263 ,262 ,261 ,260 ,259 ,258 ,257 ,256 ,255
 ,282 ,281 ,280 ,279 ,278 ,277 ,276 ,275 ,274 ,273 ,272 ,271 ,270 ,269
 ,296 ,295 ,294 ,293 ,292 ,291 ,290 ,289 ,288 ,287 ,286 ,285 ,284 ,283

.311 ,310 ,309 ,308 ,307 ,306 ,299 ,297
גוש: 8315 חלקי חלקות: 5, 74.

גוש: 8321 )בשלמות( חלקות במלואן: 3-1, 12-6, 18-17, 20, 22, 
.72-63 ,61 ,59-40 ,38-35 ,33-29 ,27-25 ,23

גוש: 8322 חלקות במלואן: 14, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60
 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,78
 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100
 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114
 ,243 ,242 ,241 ,240 ,239 ,238 ,144 ,142 ,141 ,140 ,136 ,134 ,133 ,132
 ,266 ,265 ,260 ,256 ,255 ,254 ,252 ,251 ,250 ,248 ,247 ,246 ,245 ,244
 ,280 ,279 ,278 ,277 ,276 ,275 ,274 ,273 ,272 ,271 ,270 ,269 ,268 ,267
 ,312 ,311 ,310 ,309 ,308 ,307 ,306 ,305 ,304 ,303 ,302 ,300 ,287 ,281
 ,329 ,328 ,327 ,326 ,325 ,324 ,323 ,322 ,321 ,320 ,319 ,318 ,317 ,313

.339 ,338 ,337 ,336 ,335 ,334 ,333 ,332 ,331 ,330
גוש: 8322 חלקי חלקות: 121, 124, 258, 264, 283.

גוש: 8323 חלקי חלקות: 41.
גוש: 8413 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16
 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35
 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55
 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73
 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91

.121 ,119 ,117 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,109 ,108 ,107
גוש: 8413 חלקי חלקות: 110, 116.

מטרת התכנית:
תוספת יח"ד ושטחי בנייה בשכונת עין התכלת.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת יחידות דיור. א.  

קביעת שטחי בנייה עיקריים ושטחי שרות. ב.  
קביעת מס' קומות: מרתף+ק. קרקע+קומה א+עליית גג ג.  

קביעת קווי בניין. ד.  
קביעת הוראות בינוי והעמדת מבנים ה.  

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

נתניה, הצורן 6 נתניה 42439 טלפון: 09-8603170

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
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חש/ 99 שהודעה על דבר הפקדתה ובילקוט הפרסומים 4505, 
התשנז, עמוד 2763, בתאריך 20/03/1997.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

חש/ ש/ 2 פירוט 
תממ/ 3 כפיפות 

תמא/ 13 כפיפות 
תמא/ 8 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רצועת חוף הים בין קיבוץ שפיים ומכון וינגייט - 

בין קורדינטות אורך 500 / 183 
בין קורדינטות רוחב 750 / 179

גושים וחלקות:
גוש: 6681 חלקות במלואן: 1.

גוש: 7706 חלקות במלואן: 1, 2.
גוש: 7710 חלקות במלואן: 1, 11, 12.
גוש: 7711 חלקות במלואן: 1, 10, 40.

גוש: 7711 חלקי חלקות: 5, 6.

מטרת התכנית:
תוך  השרון  חוף  מצוק  שלאורך  בשטח  לאומי  גן  הקמת  א. 
שימור ערכי הטבע והנוף ופיתוח מקביל של שטחי נופש 
אמנות,  טבע,  לפעילויות  המבקרים:  לרווחת  שיותאמו 

ספורט ימי ומסחר בזיקה לאופי הגן. 
קביעת הוראות בדבר חיזוק ושימור מצוק הכורכר בהתאם  ב. 

להנחיות התסקיר ליציבות המצוק. 
לאפשר ביצוע מתקנים לנוחיות המבקרים כמפורט בנספח  ג. 

פעילויות הגן הלאומי. 
מערך  הסדרת  ע"י  קהל  לביקורי  האתר  את  להכשיר  ד. 
הדרכים הקיים, התווית דרכים חדשות לרכב ודרכי שירות 
שבילים  הכשרת  חנייה,  מגרשי  הקמת  וחירום,  לתחזוקה 
אופניים  לרוכבי  בשטח  גנני  בפתוח  ולטפל  רגל,  להולכי 

ורכיבה על סוסים. 
הקרקע,  בייעודי  מותרים  ושימושים  תכליות  לקבוע  ה. 
תנאים  לקבוע  הקרקע.  בייעוד  בנייה  הוראות  ולקבוע 

להוצאת היתרי בנייה. 
שינוי ייעוד מדרך מאושרת לדרך נופית משולבת.  ו. 

שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לדרך מוצעת. ז. 

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
חוף  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   ,08-9788409
השרון, שפיים 60990 טלפון: 09-9596505, כל מעוניין רשאי לעיין 
בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: עמק לוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
על/ 391/ 47

שם התכנית:מתחם מגורים אחיעזר 29
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

על/ 391/ 47 
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 3645 חלקות במלואן: 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
.42 ,41 ,40 ,39

גוש: 3650 חלקות במלואן: 30, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 
 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44

.68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62
גוש: 3651 חלקות במלואן: 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87.

גוש: 3651 חלקי חלקות: 68, 71.

מגרשים:
5 בהתאם לתכנית רח/מק/6/2110

1-2 בהתאם לתכנית רח/מק/6/2110

השינויים המוצעים:
הכרזה על הכנת תכנית עפ"י סעיף 77 לחוק, והגבלת הוצאת 

היתרים למשך שלוש שנים בהתאם לסעיף 78 לחוק.
הכנת תכנית לפי סעיף 77 לחוק כדלקמן: א. 

בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה מודיעה הוועדה   
לגושים  עיר  בניין  תכנית  להכין  כוונתה  על  המקומית 

וחלקות הנדונות.
של  כמתחם  התעשייה  פארק  את  להגדיר  התכנית  מטרת   
ואיכות  זיהום  רעש,  מטרדי  ללא  )תעסוקה(,  נקייה  תעשייה 
הסביבת, וזאת על מנת לקדם את מיתוגה של העיר כעיר המדע 
והתרבות, וכן להמשיך את פיתוחו ושגשוגו של מתחם הורוביץ.
 78 סעיף  פי  על  בנייה  היתרי  להוצאת  והגבלות  תנאים  ב. 

לחוק כדלקמן:
בתחום  חורג  שימוש  ו/או  בנייה  היתר  יוצא  לא  )א( 
כגון:  שימושים  מבוקשים  בו  המצ"ב,  התשריט 
וכן  פלדה,  ותעשיות  מחסני  בטון,  מפעלי  מוסכים, 
חומרים  הכולל  או  לזיהום  לגרום  העלול  כל שימוש 
אשר  ורעלים  כימיקלים  שמנים,  לרבות  מסוכנים 
לפגוע  עלול  או  סותר  המקומית  הוועדה  לדעת 

במגמות התכנון העתידיות למתחם זה.
בתחום  חורג  שימוש  ו/או  בנייה  היתר  יוצא  לא  )ב( 
התשריט המצ"ב, בו מבוקש ניצול חלקי הנמוך מ 80% 
עפ"י התכנית  לבנייה  הבנייה המותרות  זכויות  מסך 

המאושרת.
לא יוצא היתר בנייה ו/או שימוש חורג בו לא ממומש  )ג( 
תקן החניה המלא, גם בניצול זכויות בנייה של פחות 

מ–100%.
תוקף התנאים יהיה ל–3 שנים מיום הפרסום. )ד( 

המחוזית  הועדה  במשרדי:  בתנאים,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 91 רמלה 72430 טלפון: 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   ,08-9788409
רחובות, ביל"ו 2 רחובות 76442, כל מעוניין, בקרקע, בבנין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התנאים, 
רשאי על פי סעיף 78 לחוק להגיש ערר אל המועצה הארצית 
לתכנון ולבנייה קפלן 2, ירושלים 91061, טלפון 02-6701535 או 

.02-6701596

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: חוף השרון

הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס': חש/ 99
שם התכנית: גן לאומי חוף השרון

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  דחיית  בדבר   התשכ"ה-1965, 
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

בר/ 256/ 7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
תא שטח מוצע מס' 1 ממוקם בשכונת המגורים שבחלק הדרום 

מזרחי של הישוב בפינת הרחובות גדרון/דרור.
תא שטח מוצע מס' 2 ממוקם בשכונת המגורים שבחלק הצפון 

מערבי של הישוב ברחוב הראל.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 5923 חלקי חלקות: 183, 188.
גוש: 5983 חלקי חלקות: 44.

מגרשים:
412 בהתאם לתכנית בר/ 256/ 7
331 בהתאם לתכנית בר/ 256/ 7

מטרת התכנית:
א. שינוי ייעוד משצ"פ למבנים ומוסדות ציבור.
ב. שינוי ייעוד ממבנים ומוסדות ציבור לשצ"פ.

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי ייעוד משצ"פ למבנים ומוסדות ציבור.
ב. שינוי ייעוד ממבנים ומוסדות ציבור לשצ"פ.

ג. קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
ד. קביעת קווי בניין.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9106 עמוד  התשעו,   ,7322 הפרסומים  ובילקוט   28/08/2016

בתאריך 17/08/2016.

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: טייבה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
402-0337451

שם התכנית:הוספת שתי יחידות דיור
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה טייבה 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 402-0337451 גרסת: הוראות - 11 

תשריט - 4
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
טב/ 2053 שינוי 

תממ/ 3/ 21 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טייבה .

מול בית ספר עמל-חניכים מצד מערב

גושים וחלקות:
גוש: 8048, מוסדר, חלקי חלקות: 1.

גז/ 391/ ג שינוי 
משמ/ 62 שינוי 

גז/ 391/ א שינוי 
גז/ 391/ ב שינוי 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אחיעזר רחוב: אחיעזר 101.

גושים וחלקות:
גושים בשלמות: 4980, 4981, 4982, 4983, 5990.

מטרת התכנית:
יישאר   291 ומגרש  כ"מגורים"  יוגדרו   293  ,292 המגרשים    .1

בהגדרתו "משק עזר".
מתן זכויות בנייה למגרשים מס' 292, ו–293.   .2

קביעת קו בניין אחורי במגרש 291 ל– 4.00 מ' במקום 5.00.   .3
קביעת קוי בניין אחורים במגרשים 292 ו–293 ל–4.00 מ'.   .4
קביעת קוי בניין צדדים במגרשים 292 ו–293 ל–3.00 מ'.   .5

קביעת קו בניין צידי למבנה עזר במגרש 291 3.0 מ' או 0 מ'    .6
בהסכמת השכן 

בהסכמת  מ'   0 או   4.0 עזר  למבנה  אחורי  בנין  קו  קביעת    .7
השכן.

קביעת קו בניין צידי לשטחי שרות במגרשים 292, ו–293 3.0    .8
מ' או 0 מ' בהסכמת השכן 

 292 במגרשים  שירות  לשטחי   4.0 אחורי  בנין  קו  קביעת    .9
ו–293 4.0 מ' או 0 מ' בהסכמת השכן.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד לחלק מהחלקה ממגורים לבעלי מקצוע ומשקי    *

עזר למגורים.
זיקת הנאה לדרך.   *

קביעת הוראות בנייה.   *
הגדלת צפיפות.   *

קביעת גובה בניינים.   *
קביעת קווי בניין.   *

קביעת שטחים עיקריים ושטחי שירות.   *
קביעת הוראות פיתוח.   *
קביעת הוראות חניה.    *

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15/4/2010 ובילקוט הפרסומים 6091, התשע, עמ' 3074, בתאריך 

.30/5/2010

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

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שורקות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
456-0413997

שם התכנית: בר/13/7/256 יד בנימין חילופי שטחים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 456-0413997 

גרסת: הוראות - 13 תשריט - 7
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עיקרי הוראות התכנית:
למתקנים  משטח   ,5908 בגוש   20 חלקה  של  ייעוד  שינוי    .1

טכניים למבנים ומוסדות ציבור.
קביעת זכויות בנייה:   .2

שטח עיקרי 1210 מ"ר )200%(. א.  
 )40%( מ"ר   242 הקובעת  כניסה  מעל  שירות:  שטחי  ב.  

ומתחת לכניסה הקובעת 1452 מ"ר )240%(.
תתאפשר בנייה של 5 קומות מעל 3 קומות מרתף. ג.  

קביעת שימושים המותרים.   .3

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

רחובות, ביל"ו 2 רחובות 76442 

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס': רח/ 228/ 10
 שם התכנית: תכנית מפורטת שינוי מתאר מס' 

רח/ 228/ 10 שינוי לתכנית רח/ 228/ 4
והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
 10  /228 רח/  מס':  מפורטת  תכנית  דחיית  בדבר  התשכ"ה-1965, 
שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 16/07/2009 

ובילקוט הפרסומים 5979, התשסט, עמ' 5028, בתאריך 22/07/2009.
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
רח/ 228/ 4 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות, רח' סירקין 2 פינת בורוכוב.

נ.צ. מרכזי - מזרח 180,760 צפון 644,030.

גושים וחלקות:
גוש: 3656 חלקות במלואן: 394.

מטרת התכנית:
 4 רח/288/  בתכנית  שאושרו  הדיור  יחידות  מס'  הגדלת  א. 

מ–85 יח"ד ל–130 יח"ד.
קביעת זכויות והוראות בנייה. ב. 

ביטול ההוראה בדבר בינוי חצרות פנימיות. ג. 

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

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

מטרת התכנית:
הוספת שתי יחידות דיור

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת מס' יחידות הדיור מ-3 ל-5 יחידות דיור

הגדלת מס' הקומות מ-3 ל-5 קומות
תוספת 340 מ"ר לשטחי הבנייה העיקריים

תוספת 180 מ"ר שטחי שירות
הקטנת קו הבניין הקדמי והאחורי כמסומן בתשריט

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

טייבה, טייבה 40400 טלפון: 09-7992808

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
414-0432336

שם התכנית:רח/1999/ה -אחוזת הנשיא, שינוי 
ייעוד ממתקן הנדסי למבנים ומוסדות ציבור

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:   414-0432336 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  רחובות 

הוראות - 11 תשריט - 8
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
רח/ מק/ 1999/ ב שינוי 

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

רח/ מק/ 2000/ יב כפיפות 

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

בחלק צפון -מזרחי של שכונת אחוזת הנשיא, ברחוב כרמל בין 
הבניינים מס' 42 ו מס' 44.

גושים וחלקות:
גוש: 5908, מוסדר, חלקות במלואן: 20, 23.

מטרת התכנית:
1. שינוי ייעוד החלקה 20 בגוש 5908, משטח למתקנים טכניים 

למבנים ומוסדות ציבור.
2. קביעת זכויות והוראות בנייה.
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מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום 
גרסת:   417-0090555 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  השרון 

הוראות - 7 תשריט - 4

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
שד/ 60/ 13 שינוי 
שד/ 60/ 1 שינוי 
משמ/ 100 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נוה ירק רחוב: נווה ירק 162 .

מושב נוה ירק

גושים וחלקות:
גוש: 6821, מוסדר, חלקות במלואן: 46.

מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה עיקריות ליחידת הדיור בתא שטח 2.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות הבנייה העיקריות בשטח התכנית מ–454.37 מ''ר 

ל–550.37 מ''ר.

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

השרון, נוה ירק 45100 טלפון: 03-9000500

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: עמק חפר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
409-0126235

שם התכנית:עח/ 124/ 1 - מט"ש יד חנה
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:   409-0126235 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  חפר   עמק 

הוראות - 68 תשריט - 39
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס  
משמ/ 23 שינוי  

עח/ 27/ 3 שינוי  
עח/ 200 כפיפות  

תמא/ 37/ ב/ 8 כפיפות  
מח/ 127 כפיפות  

תממ/ 3/ 21 כפיפות  

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
רח/ 2005/ א/ ב/ 4

שם התכנית:תוספת שימושים למסחר בפארק ת.מ.ר.
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

רח/ 2005/ א/ ב/ 4 
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
רח/ 2005/ ב שינוי 
רח/ 2005/ א שינוי 
רח/ 2000/ ח כפיפות 

רח/ 2005/ א/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

רח/ מק/ 2005/ א/ 4 כפיפות 
רח/ מק/ 2005/ א/ 3/ א כפיפות 

רח/ מק/ 2005/ ב/ 5 כפיפות 
רח/ מק/ 2005/ ב/ 6 כפיפות 
רח/ מק/ 2005/ ב/ 4 כפיפות 

רח/ 2000/ ב/ 1 כפיפות 
רח/ מק/ 2005/ א/ 2 כפיפות 
רח/ מק/ 2005/ א/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות .

גושים וחלקות:
גוש: 3688 חלקות במלואן: 126 - 127, 131, 133.

גוש: 3695 חלקות במלואן: 181 - 201, 206 - 209.

מטרת התכנית:
להתיר שימושים מסחריים ביעוד תעשיה עתירת מדע בקומת 

הקרקע, שלא לצרכי המפעל בלבד.

עיקרי הוראות התכנית:
הרחבת השימושים המותרים למסחר באזור המיועד לתעשיה 
תעשיה  של  הזכויות  המרת  ע"י  הקרקע,  בקומת  ידע  עתירת 
בהיקף של 5% מהשטח העיקרי מתוך  למסחר,  עתירת המדע 

ה–120% המותרים על פי תכנית מאושרת בכל מגרש.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4506 עמוד  התשעה,   ,7014 הפרסומים  ובילקוט   12/03/2015

בתאריך 31/03/2015.

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

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: דרום השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
417-0090555

שם התכנית:תוספת שטחי בנייה משפ' פיכמן
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
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מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: קסם

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ק/ 3305/ 1

 שם התכנית:תכנית מפורטת לאזור התעשיה 
כפר קאסם מערב

והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ק/3305/ 1

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ק/ ק/ 23 שינוי 
אפ/ 100 שינוי 

ק/ 3000/ 2 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר קאסם.

גושים וחלקות:
גוש: 8868 חלקות במלואן: 45, 86 - 88, 91 - 100, 102 - 110, 118.

גוש: 8868 חלקי חלקות: 42 - 44, 46, 57 - 60, 89, 90, 101, 111 - 114, 
.117 ,116

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעסוקה משולב.

עיקרי הוראות התכנית:
הנחיות לתכנית איחוד וחלוקה עתידית.

שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאזור תעסוקה משולב הכולל:
התווית דרכים ושבילים.   -

שטח למבני תעשיה קלה ומלאכה.   -
שטח לאזור מסחר ואזור מסחר ומשרדים.   -

שטח לאזור חניה ציבורית.   -
שינוי ייעוד לשטחים ציבוריים.   -
קביעת הוראות וזכויות בנייה.   -

ושירותים  כולל תשתיות  לפיתוח השטח  קביעת הוראות    -
כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז.

קביעת הנחיות סביבתיות.   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8969 עמוד  התשעו,   ,7318 הפרסומים  ובילקוט   05/08/2016

בתאריך 09/08/2016.

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

9788409. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה קסם, כפר 
המעוניין  וכל   ,03-9370492 טלפון:   49940 קאסם  כפר  קאסם 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

תמא/ 35 כפיפות  
תמא/ 31/ א/ 15 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  

תתל/ 22 כפיפות  
תמא/ 37/ ב/ 1 כפיפות  

תמא/ 37/ 1 כפיפות  
תמא/ 34 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: יד חנה .

מזרחית ליד חנה ודרומית לבת חפר

מרחבי תכנון גובלים: יו"ש שומרון.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 8174 חלקי חלקות: 11, 47.
גוש: 8634 חלקות במלואן: 21.

גוש: 8634 חלקי חלקות: 1, 10, 16, 17, 20, 22.
גוש: 8635 חלקי חלקות: 3, 7, 9, 10.

גושים ישנים:
גוש נוכחי: 8634 - גוש ישן: 8171-8173.

מטרת התכנית:
ייעוד קרקע למתקן טיפול שפכים והסדרת שטח למאגר קולחין 
קיימים  שבחלקו  חקלאי  בשטח   34 תמ"א  להוראות  בהתאם 

מתקנים הנדסיים.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הנחיות זכויות והגבלות בנייה לגבי שימושי קרקע   .1

במתחם שישמש למתקני הטיהור והאגירה.
קביעת הנחיות, הוראות, מגבלות ואיסורים לתכנון וביצוע   .2

מערכות תשתית: דרכים, מים, ביוב, וניקוז.
לתקופת  לביצוע  לתכנון,  סביבתיות  הוראות  קביעת   .3
בתחום  הקרקע  שימושי  לגבי  השוטף  והתפעול  השדרוג 

התוכנית למזעור ולמניעת מפגעים סביבתיים.
ודרכים  שצ"פ  הנדסי,  למתקן  חקלאי  משטח  ייעוד  שינוי   .4

ושינוי ייעוד משצ"פ לדרך.

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

חפר, מדרשת רופין 40250 טלפון: 09-8981657

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

תשמ"ט - 1989.
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 16528 שינוי 
ג/ 6540 כפיפות 

ג/ 16225 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 

תמא/ 12/ 1 כפיפות 
תמא/ 35/ 1 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 13/ 5 כנרת כפיפות 

תמא/ 3/ 11/ ג כפיפות 
תמא/ 13/ 9 כינרת כפיפות 

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

ג/ 5698 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: אמנון 
מושב אמנון

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 13578 חלקי חלקות: 1.

גוש: 15643 חלקי חלקות: 2.

גוש: 15644 חלקי חלקות: 1.
גוש: 15645 חלקי חלקות: 12.

X: 253900 קואורדינטה
Y: 756750 קואורדינטה

מטרת התכנית:
רה תכנון והסדרת יעודי קרקע למושב אמנון.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטח הנחלות.   .1

תוספת יח"ד שלישית בנחלות )ייעוד מגורים ביישוב כפרי(.   .2

הגדלת שטחי שירות בנחלות )ייעוד מגורים ביישוב כפרי(.   .3
הגדלת שטחי האירוח בנחלות מ–160 מ"ר ל–200 מ"ר בתחום   .4
אזור המגורים בנחלות )ייעוד מגורים ביישוב כפרי(, לצורך 

שימושי פל"ח )קבוצה 3 - שת"ח(.
הוספת שימושי שמ"ח )קבוצה 2( בייעוד חקלאי עם הנחיות    .5

מיוחדות )אזור ה"חממות" - תא שטח 542(.
ניוד שטחי המסחר והתיירות של המושב, ממערב למזרח,    .6

לאזור הכניסה למתחם התיירות והמסחר.
ביטול שתי נחלות מאושרות מתכנית ג/16528.   .7

תוספת 26 יח"ד בייעוד מגורים א'.   .8
שטחים  על  שמירה  תוך  ופיתוח  בינוי  הוראות  קביעת    .9

פתוחים ואופי החקלאי-כפרי של המושב.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,222 עמוד  התשע''ז,   ,7363 הפרסומים  ובילקוט   14/10/2016

בתאריך 27/10/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
 ,04-6816373 12100 טלפון:  פינה  ולבנייה הגליל העליון, ראש 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

.www.iplan.gov.il

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
408-0215236

שם התכנית:נת/820/ג-פטרה קלאב-רחוב ברקת 3
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 408-0215236 

גרסת: הוראות - 49 תשריט – 23
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
נת/ 400/ 7 שינוי 

נת/ 820 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: נתניה רחוב: ברקת ראובן 3 .

גושים וחלקות:
גוש: 8266, מוסדר, חלקות במלואן: 91.

מטרת התכנית:
תוספת שטחי שרות ושטחים עיקריים לשימוש למשרדים בתוך 

תחום המבנה הקיים, למבנה ברחוב ברקת פינת רחוב ספיר

עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  מ–2878  למשרדים  עיקרי  שטח  מ"ר   483 של  תוספת    .1

ל–3361 מ"ר. 
תוספת של 236 מ"ר שטחי שרות מ 575 מ"ר ל 811 מ"ר.   .2

שינוי לבינוי על ידי ביטול קומת עמודים והפיכתה לקומת   .3
משרדים, הפיכת קומת גלריה לקומה, ותוספת שטחים בגג 

המבנה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26/8/2016 ובילקוט הפרסומים 7327, התשעו, עמ' 9313, בתאריך 

.24/8/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
נתניה, הצורן 6 נתניה 42439 טלפון: 09-8603170, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

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

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל העליון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':253-0294272

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

253-0294272 גרסת: הוראות - 42 תשריט - 23
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':251-0276063

שם התכנית:ג/ 22197 מגורים בכפר תבור
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 
 251-0276063 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  המזרחי 

גרסת: הוראות - 30 תשריט - 23
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 312 שינוי  
ג/ 13528 שינוי  
ג/ 20140 שינוי  
ג/ 10368 החלפה  

גמ/ מק/ 4748/ 364 כפיפות  
תמא/ 35/ 1 כפיפות  
תממ/ 2/ 9 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  
תמא/ 3/ 11/ א אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר תבור.

בחלק המערבי של כפר תבור. מצפון לכביש 65
X: 239804 קואורדינטה
Y: 732708 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 17032 חלקי חלקות: 1, 163.
גוש: 17037 חלקות במלואן: 304, 305, 306.
גוש: 17037 חלקי חלקות: 3, 295, 607, 611.

מטרת התכנית:
ביטול שטח למוסד שיקומי, הגדרת שטח למגורים, שצ"פ ודרך 

מוצעת וביטול דרך מאושרת ע"פ ג/20140

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח למוסד לשטח מגורים, שצ"פ ודרכים.

שינוי ייעוד מדרך מאושרת לשטח חקלאי.
הקלה בקו בנין של דרך 65 מ–100 מ' ל–20 מ' עבור מגורים ודרך.

הגדרת זכויות והוראות בנייה.
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

לא תהיה נגישות לשטח התוכנית ישירות מדרך מס' 65.

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, 
הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טל' 04-6508555. 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה הגליל המזרחי, כפר תבור 15241 טל' 04-6772333

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':251-0264952

 שם התכנית:ג/22009 - כפר נופש דרומית 
לצומת אלומות

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 
 251-0264952 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  המזרחי 

גרסת: הוראות - 15 תשריט - 9
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  
תמא/ 35 כפיפות  

תממ/ 2/ 9 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  

תמא/ 13/ כנרת אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: יבנאל .

אדמה חקלאית )פלחה( לא מעובדת מערבית לכביש כניסה לאלומות.
X: 251400 קואורדינטה
Y: 735300 קואורדינטה

מרחבי תכנון גובלים: עמק הירדן.

גושים וחלקות:
גוש: 17361, מוסדר, חלקי חלקות: 34, 35.

מטרת התכנית:
פיתוח אזור מלונאות ונופש כפרי דרומית לצומת אלומות.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאזור מלונאות ונופש ושטח פרטי פתוח.

קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות וזכויות בנייה.

קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת תנאים למתן היתר בנייה ולביצוע.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
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, 
הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טל' 04-6508555. 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה הגליל המזרחי, כפר תבור 15241 טל' 04-6772333

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

תשמ"ט - 1989.
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: חבל אשר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
201-0297952

שם התכנית:הפרדת מגרש מנחלה מס' -19עמקא
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 201-0297952 

גרסת: הוראות - 20 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 5567 שינוי 
ג/ 15820 שינוי 
ג/ 11043 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עמקה רחוב: עמקה .

מזרח מושב עמקא, נחלה הנמצאת מימין לאזור עתיקות תכנית 
ג/15331

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 18686 חלקי חלקות: 20.
גוש: 18687 חלקי חלקות: 65, 76.

X: 216250 קואורדינטה
Y: 764650 קואורדינטה

מטרת התכנית:
חלוקת נחלה מס' 19 למגרש ונחלה )פיצול מגרש מנחלה( וקביעת 

זכויות וקווי בנין במגרש - ללא שינוי סה"כ זכויות מותרות.

עיקרי הוראות התכנית:
חלוקה למגרש מתוך הנחלה המאושרת.   .1

שינוי  ללא   - ובנחלה  במגרש  בנין  וקווי  זכויות  קביעת    .2
סה"כ זכויות בנייה.

מתן הנחיות בינוי ועצוב אדריכלי בהתאם.   .3

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
28/10/2016 ובילקוט הפרסומים 7363, התשעז, עמ' 226, בתאריך 

.27/10/2016

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

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

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: יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':254-0359489

שם התכנית:שטח למבני משק - הקמת חוות לולים 
חדשה - קיבוץ גלעד )מס' ג/22402(

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 
 254-0359489 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  יזרעאלים 

גרסת: הוראות - 11 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/ 4259 שינוי 
ג/ 13296 שינוי 
ג/ 12635 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אבן יצחק )גלעד(.

קיבוץ גלעד, מדרום מזרח לאזור התעשיה לפי מש"צ ג/4259.
X: 207750 קואורדינטה
Y: 717575 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 12373, מוסדר, חלקי חלקות: 23, 24.

מטרת התכנית:
חוות  להקמת  משק  למבני  לשטח  חקלאי  שטח  ייעוד  שינוי 

לולים חדשה-קיבוץ גלעד.

עיקרי הוראות התכנית:
1. הוראות להקמת חוות לולים.

2. התווית דרך גישה.
3. קביעת הוראות מיוחדות ל בנייה בתחום תכנית זו.

4. הנחיות בינוי. 
5. הנחיות לעיצוב נופי ואדריכלי.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
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 יזרעאלים, עפולה 18120 טלפון: 04-6429660
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שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.
יהונתן כהן-ליטאנט  

מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נהריה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/ 21289
 שם התכנית:תוספת זכויות בנייה וקומות 

ברח' פינסקר 5, נהריה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21289 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 851 שינוי 
ג/ 10715 שינוי 

ג/ במ/ 103 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נהריה רחוב: פינסקר 5.

גושים וחלקות:
גוש: 18169 חלקי חלקות: 67, 132, 134.

X: 208975 קואורדינטה
Y: 768175 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת בניין בן 7 יח"ד ב- 8 קומות.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת אחוזי בנייה הוספת קומות וגובה, הקטנת קו בניין קדמי 

להבלטת גזוזטראות בחזית המזרחית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11/12/2015 ובילקוט הפרסומים 7167, התשע''ו, עמ' 1969, בתאריך 

.16/12/2015

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-9879827 טלפון:  נהריה  נהריה, 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת עילית

 הודעה בדבר הפקדת תכנית כוללנית מס':
212-0137604

שם התכנית:תכנית מתאר כוללנית נצרת עילית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':206-0322222

שם התכנית:ג/22591, כפר זיתים - שינוי בהוראות 
הבנייה במגרש מגורים מס' 94

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 
 206-0322222 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  התחתון 

גרסת: הוראות - 12 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

גת/ מק/ 4477/ 2 שינוי 
ג/ 4477 שינוי 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר זיתים 94 .

בחלק הצפון מזרחי של כפר זיתים.
X: 244085 קואורדינטה
Y: 746525 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 17317 חלקי חלקות: 70, 71, 72, 106.
גוש: 17333 חלקי חלקות: 91, 92, 93, 94.

מגרשים:
94 בהתאם לתכנית ג/ 4477

מטרת התכנית:
בכפר   94 מס'  מגורים  במגרש  בנייה  והוראות  זכויות  הסדרת 

זיתים.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות בנייה מ–265 מ"ר ל–392 מ"ר, ע"י תוספת של  א.  
148 מ"ר שטחי בנייה עיקריים והפחתה של 21 מ"ר שטחי 

שירות.
הגדלת גובה הבנייה המותר מ- 7 מ' ל- 8.5 מ'. ב.  

שינוי קו בניין קדמי לחניה מ- 1.5 מ' ל- 0 מ'. ג.  

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 הגליל התחתון, טלפון: 04-6628210

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
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גוש: 16556 חלקי חלקות: 13, 24, 33.
גוש: 16557 חלקות במלואן: 3, 20, 22, 24, 26 - 27, 29, 31, 34.

גוש: 16557 חלקי חלקות: 1 - 2, 14.
גוש: 16558 חלקי חלקות: 2.

גוש: 16900 חלקות במלואן: 5, 9, 13.
גוש: 16900 חלקי חלקות: 2 - 3.

גוש: 16901 חלקות במלואן: 1, 3, 10 - 11.
גוש: 16901 חלקי חלקות: 2.

גוש: 16933 חלקות במלואן: 107.
גוש: 16936 חלקות במלואן: 1 - 3, 7 - 52, 54 - 56, 61, 62, 125, 

.154 ,152 ,151 ,139
גוש: 16936 חלקי חלקות: 53, 147, 149.
גוש: 16937 חלקות במלואן: 1 - 3, 10.

גוש: 16937 חלקי חלקות: 15, 19 - 20, 75.
גוש: 16942 חלקות במלואן: 59, 62, 71 - 72.

גוש: 16942 חלקי חלקות: 73.
גוש: 16943 חלקות במלואן: 13 - 17.

גוש: 16943 חלקי חלקות: 18, 19.
גוש: 16965 חלקות במלואן: 3 - 8, 16.

גוש: 16965 חלקי חלקות: 1 - 2, 13 - 14.
גוש: 17222 חלקות במלואן: 2.

גוש: 17222 חלקי חלקות: 1, 7, 11 - 13, 24 - 25.
גוש: 17395 חלקות במלואן: 2, 3, 5 - 12, 14 - 53, 55 - 79, 81, 83 - 90, 

.100 - 92
גוש: 17395 חלקי חלקות: 1, 91.

גוש: 17404 חלקות במלואן: 2 - 52, 54.
גוש: 17404 חלקי חלקות: 53.

גוש: 17405 חלקות במלואן: 10 - 78.
גוש: 17407 חלקות במלואן: 60.

גוש: 17407 חלקי חלקות: 45 - 52, 55 - 58.
גוש: 17463 חלקות במלואן: 4 - 7, 21.
גוש: 17463 חלקי חלקות: 3, 12, 20, 22.
גוש: 17464 חלקות במלואן: 137, 140.

גוש: 17464 חלקי חלקות: 141.
גוש: 17465 חלקי חלקות: 1, 35, 37, 39.

גוש: 17466 חלקות במלואן: 11, 25.
גוש: 17466 חלקי חלקות: 10, 12, 26.

גוש: 17467 חלקי חלקות: 2 - 4.
גוש: 17468 חלקי חלקות: 83.

גוש: 17470 חלקות במלואן: 52.
גוש: 17470 חלקי חלקות: 35, 38, 39, 48.

גוש: 17471 חלקות במלואן: 24, 26 - 28, 32, 34 - 41, 47, 49, 51, 
.67 ,65 ,64

גוש: 17471 חלקי חלקות: 15, 23, 25, 33, 45.
גוש: 17518 חלקות במלואן: 28, 30 - 31, 37, 60.

גוש: 17518 חלקי חלקות: 29.
גוש: 17526 חלקות במלואן: 20, 21, 23 - 32, 40, 41, 43, 47, 49 - 

.78 - 74 ,72 ,71 ,69 - 67 ,65 ,64 ,61 ,59 ,56
גוש: 17527 חלקות במלואן: 3, 4, 6, 15, 16, 33, 34, 40, 42, 45, 47, 

.76 ,65 ,63 ,62 ,60 ,59 ,57 ,56 ,52
גוש: 17527 חלקי חלקות: 5.

גוש: 17528 חלקות במלואן: 7, 8, 16 - 20, 32, 33, 35, 59, 60, 62, 
.79 ,77 ,75 ,73 ,66

גוש: 17528 חלקי חלקות: 9, 10, 57.
גוש: 17530 חלקות במלואן: 12 - 15, 25, 26, 75.

גוש: 17530 חלקי חלקות: 6, 55.

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת 
גרסת:   212-0137604 מס':  כוללנית  תכנית  מופקדת  עילית 

הוראות 48- תשריט 29-
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

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

תמא/ 22 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  

תמא/ 38 כפיפות  
תממ/ 2/ 9 אישור ע"פ תמ"מ 

תמא/ 3/ 11/ א אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 8 אישור ע"פ תמ"א 

תמא/ 35 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נצרת עילית.

X: 230000 קואורדינטה
Y: 735000 קואורדינטה

מרחבי תכנון גובלים: נצרת, יזרעאלים, מבוא העמקים.

גושים וחלקות:
מוסדר:

 ,16551  ,16550  ,16549  ,16548  ,16547  ,16537 בשלמות:  גושים 
 ,16651 ,16650 ,16649 ,16572 ,16562 ,16555 ,16554 ,16553 ,16552
 ,16945 ,16932 ,16931 ,16757 ,16656 ,16655 ,16654 ,16653 ,16652
 ,17533 ,17532 ,17531 ,17409 ,17408 ,17406 ,16973 ,16964 ,16946
 ,17738 ,17737 ,17736 ,17735 ,17734 ,17733 ,17732 ,17731 ,17535
 ,17748 ,17747 ,17746 ,17745 ,17744 ,17743 ,17742 ,17741 ,17740
 ,17791 ,17790 ,17789 ,17755 ,17754 ,17753 ,17752 ,17750 ,17749

.17835 ,17834 ,17833 ,17832 ,17823 ,17822
גוש: 15145 חלקות במלואן: 1 - 2.

גוש: 15145 חלקי חלקות: 3 - 4, 23.
גוש: 15147 חלקות במלואן: 10 - 14.

גוש: 15147 חלקי חלקות: 5 - 7, 9.
גוש: 15148 חלקות במלואן: 6 - 7, 11, 13, 17.

גוש: 15148 חלקי חלקות: 2, 9, 18, 20.
גוש: 15149 חלקות במלואן: 4, 11 - 12, 16, 18, 20.

גוש: 15149 חלקי חלקות: 8, 13.
גוש: 15746 חלקי חלקות: 8.

גוש: 16535 חלקות במלואן: 31 - 34, 36, 37, 42 - 44, 49, 50, 53 - 56, 
 ,123 ,121 ,119 ,117 ,116 ,114 - 112 ,105 ,102 - 98 ,96 - 81 ,79 ,76 ,73

.142 - 132 ,130 ,128 ,127
גוש: 16535 חלקי חלקות: 6, 47, 125.

גוש: 16536 חלקות במלואן: 6, 86, 88.
גוש: 16536 חלקי חלקות: 89.

גוש: 16539 חלקות במלואן: 6.
גוש: 16539 חלקי חלקות: 3, 7, 9, 16.
גוש: 16541 חלקות במלואן: 79 - 80.

גוש: 16541 חלקי חלקות: 66, 81.
גוש: 16542 חלקות במלואן: 2 - 3, 7 - 8.

גוש: 16542 חלקי חלקות: 9.
גוש: 16556 חלקות במלואן: 1, 14 - 15, 20 - 21, 29 - 32, 39, 53, 

.198 ,196 - 195 ,167 - 149 ,147 - 116 ,107 - 103
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התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 6072 שינוי 
ג/ 7315 שינוי 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
ג/ 9495 כפיפות 

גת/ מק/ 9495/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: לביא.

שטח התכנית נמצא בקיבוץ לביא ובמתחם "הודיות".

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 15232 חלקי חלקות: 49, 51, 53, 54, 111.
גוש: 15233 חלקות במלואן: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 48, 50, 74, 75.

גוש: 15233 חלקי חלקות: 21, 22, 30, 31, 32, 46, 47, 49, 51, 66, 
.77 ,73 ,67

גוש: 15234 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 57, 58.
גוש: 15236 חלקי חלקות: 25, 26, 31, 32, 33, 34, 36, 38.

X: 241225 קואורדינטה
Y: 743651 קואורדינטה

מגרשים:
23 בהתאם לתכנית ג/ 6072
48 בהתאם לתכנית ג/ 6072
25 בהתאם לתכנית ג/ 6072
66 בהתאם לתכנית ג/ 6072
73 בהתאם לתכנית ג/ 6072

102 בהתאם לתכנית ג/ 7315
51 בהתאם לתכנית ג/ 9495
32 בהתאם לתכנית ג/ 9495

106 בהתאם לתכנית ג/ 7315
21 בהתאם לתכנית ג/ 6072
73 בהתאם לתכנית ג/ 9495

מטרת התכנית:
ומוסדות  מבנים  ליעוד  הבנייה  שטחי  את  מגדילה  התכנית 

ציבור ומגדירה זכויות ומגבלות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד משפ"פ ליעוד מבנים ומוסדות ציבור.

2. שינוי קו בניין מ-3 ל-0.
3. קביעת זכויות בנייה, הוראות ומגבלות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5197 עמוד  התשעו,   ,7247 הפרסומים  ובילקוט   08/04/2016

בתאריך 11/04/2016.

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.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

גוש: 17622 חלקות במלואן: 5 - 6, 17 - 22.
גוש: 17622 חלקי חלקות: 4, 9, 14, 23 - 26.

גוש: 17623 חלקות במלואן: 1 - 2, 20.
גוש: 17623 חלקי חלקות: 3 - 6, 15, 21.

גוש: 17626 חלקות במלואן: 7 - 9.
גוש: 17626 חלקי חלקות: 1 - 6, 11.

גוש: 17643 חלקי חלקות: 1, 4.

מטרת התכנית:
באזור:  מובילה  כעיר  עילית  נצרת  של  תפקודה  חיזוק  א. 
של  כמרכז  ותעשייה,  תעסוקה  כמרכז  שלטוני,  כמרכז 

מסחר ושירותים וכמרכז תרבותי חינוכי.
העירוניות,  חיזוק  השונים.  העיר  חלקי  בין  הקשר  חיזוק  ב. 
ושיפור  לעיר  אינטנסיבי  שימושי  רב  מרכז  יצירת  כולל 

איכות המרחב העירוני.
לכל  ואיכותיים  מגוונים  ותעסוקה  מגורים  פתרונות  מתן  ג. 

קבוצות האוכלוסייה, בפרט לצעירים.
על  בהסתמך  ייחודי,  תיירותי  כיעד  עילית  נצרת  פיתוח  ד. 

קרבתה לנצרת, ליערות הקשת הגדולה והמרחב הכפרי.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעודי קרקע והשימושים המותרים לכל ייעוד. א.  

קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות. ב.  
קביעת שטח בנייה כולל, הוראות בנייה וגובה מבנים לכל  ג.  

מתחם.
קביעת הוראות בדבר שטחי ציבור. ד.  

מים  ביוב,  דרכים,  כגון:  בנושא תשתיות  הוראות  קביעת  ה.  
וניקוז.

קביעת הנחיות נופיות וסביבתיות. ו.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טלפון: 
עילית  נצרת   16 גלבוע  עילית,  נצרת  ולבנייה  לתכנון  מקומית 

17000 טלפון: 04-6478828

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל התחתון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':206-0387977

שם התכנית: ג/22871 קרית חינוך - קיבוץ לביא
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

206-0387977 גרסת: הוראות - 19 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
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מחוז דרום

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אופקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':23/ 03/ 134
שם התכנית: שכונת שפירא - אופקים

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

אופקים מופקדת תכנית מפורטת מס': 23/ 03/ 134 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
23/ במ/ 37 שינוי 

23/ במ/ 60/ 2 שינוי 
23/ במ/ 60 שינוי 

23/ מק/ 2013 שינוי 
3 /104 /03 /23 כפיפות 

132 /03 /23 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אופקים רחוב: שכ שפירא 

X: 164900 קואורדינטה
Y: 578700 קואורדינטה

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39631 חלקות במלואן: 119 - 130, 140 - 149, 158 - 196, 
.269 ,265 - 264 ,221 - 198

גוש: 39631 חלקי חלקות: 262, 266, 268, 270.
גוש: 39632 חלקי חלקות: 163, 167, 171.

גוש: 39633 חלקות במלואן: 1 - 106, 110 - 117, 119 - 134, 136 - 
.294 - 283 ,272 - 261 ,259 - 146 ,139
גוש: 39633 חלקי חלקות: 295 - 298.

גוש: 39634 חלקות במלואן: 1 - 36, 271 - 294, 296 - 337, 352, 
.366 ,364 - 362 ,359

גוש: 39634 חלקי חלקות: 351, 367 - 370.
גוש: 39635 חלקות במלואן: 5, 6, 10 - 17, 19 - 206, 208 - 263, 

.284 - 272
גוש: 39635 חלקי חלקות: 285 - 287.

גוש: 39636 חלקות במלואן: 1 - 40, 42 - 151, 153 - 188, 200 - 208, 
.211

גוש: 39636 חלקי חלקות: 209, 210.

לא מוסדר.
גושים בחלקיות: 100212.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
257-0438374

שם התכנית:שינוי ביעודי קרקע והחלפת יעודים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא 
גרסת:   257-0438374 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  העמקים 

הוראות - 9 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/ 12614 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מיקום התכנית הוא באזור ובשכונה המערבית החדשה לריינה.

X: 228569 קואורדינטה
Y: 736491 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 17511 חלקות במלואן: 81, 86.

גוש: 17511 חלקי חלקות: 4, 6, 36, 82, 83, 85.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד והחלפת היעודים המאושרים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מדרך משולבת למגורים ולש.צ.פ.

שינוי ייעוד ממגורים לש.צ.פ.

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 
 17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  מבוא העמקים,  ולבנייה  לתכנון 

טלפון: 04-6468585

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

תשמ"ט - 1989.

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  
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50 /101 /02 /3 שינוי 
ד/ 530 שינוי 

1 /119 /03 /3 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 12/ 1 כפיפות 
תמא/ 13 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אשדוד רחוב: הטיילת.

X: 165900 קואורדינטה
Y: 635075 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 2061, מוסדר, חלקי חלקות: 143.

מגרשים:
20 בהתאם לתכנית 3/ 02/ 101/ 68

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מיעוד אזור למלונאות ונופש לרבות אכסון 
מלונאי מיוחד ליעודי קרקע מעורבים: מגורים ותיירות, והקמת 
שני מבנים, במזרח בנין למגורים בן 14 קומות מעל ל-5 קומות 
אגפים  שני  בן  מלון  ובמערב  גבוהה,  לובי/מסחר  וקומת  חניון 
לובי  קומת  מעל  קומות   8 בני  העליונות,  בקומות  מדורגים 

ושלוש קומות מרתף.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד אזור ממלונאות ונופש לרבות אכסון מלונאי  א.  

מיוחד ליעודי קרקע מעורבים, מגורים ותיירות.
הקמת מלון בן 9 קומות מעל למפלס הכביש ושלוש קומות  ב.  

מרתף לשימוש עיקרי, שרות וחניה.
מסחרית  לקומה  מעל  קומות   14 בן  מגורים  מגדל  הקמת  ג.  
ומעל מרתפים לשימושי שרות וחניה. המגדל יבנה בחלק 
מכלל   20% המלון.  בניין  מאחורי  המגרש  של  המזרחי 
 1+2 )ב(  63ב  סעיף  ע"פ  וזאת  קטנות  דירות  יהיו  הדירות 
כמפורט  קטנה  לדירה  )הגדרה  והבנייה,  התכנון  לחוק 
שעה  הוראת  147)ב(  סעיף  ע"פ  והבנייה  התכנון  בתקנות 

תשע"ג-2013
רחוב הטיילת  בין  רגל,המחבר  ציר מסחרי להולכי  הקמת  ד.  

לפארק גן אלישבע הנמצא ממזרח למגרש.
קביעת זכויות והוראות בנייה ה.  

קביעת תנאים למתן היתר בנייה. ו.  

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

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

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

תשמ"ט - 1989.

מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ושינוים בקווי בניין במגרשים המיועדים 
למגורים א' חד-משפחתי עם קיר משותף, ושינוי ייעוד קרקע 
מ"שטח ציבורי פתוח" ל"מבנים ומוסדות ציבור" בשכ' שפירא, 

אופקים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינויים למגרשי מגורים א':   .1

מפלס  מעל  עיקריות  למטרות  בנייה  זכויות  הגדלת  א.  
הכניסה הקובעת מ–130 מ"ר ל–188 מ"ר.

הגדלת זכויות בנייה למטרות שרות מעל מפלס הכניסה  ב.  
הקובעת מ–21 מ"ר ל–37 מ"ר )מחסן 8 מ"ר, ממ"ד 12 מ"ר 

וסככת רכב 17 מ"ר(.
קביעת זכויות בנייה למטרות עיקריות מתחת למפלס  ג.  

הכניסה הקובעת בהיקף של 50 מ"ר.
שינוי בינוי סטנדרטי וקביעת הוראות לעיצוב אדריכלי. ד.  

שינוי בקווי בניין.  ה.  
שינוי ייעוד קרקע מ"שטח ציבורי פתוח" ל–"מבנים ומוסדות    .2

ציבור".
שטח  לתאי  בניין  וקווי  בנייה  הוראות  זכויות,  קביעת    .3

בייעוד "מבנים ומוסדות ציבור" ו"שטח ציבורי פתוח".
ביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 4. ק 

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

אופקים, שד הרצל 1 אופקים 80300 טלפון: 08-9928542

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
603-0219899

 שם התכנית: מתחם למלונאות, מסחר ומגורים 
בחוף לידו, אשדוד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   603-0219899 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אשדוד 

הוראות - 27 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

68 /101 /02 /3 שינוי 
101 /02 /3 שינוי 
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הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

אשקלון, הגבורה 7 אשקלון טלפון: 08-6792355

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
605-0183251

 שם התכנית: מלון בוטיק ברח' החלוץ 44, 
העיר העתיקה, באר שבע

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר 
שבע מופקדת תכנית מפורטת מס': 605-0183251 גרסת: הוראות 

- 43 תשריט - 29
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

4 /08 /20 שינוי 
177 /03 /5 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר שבע רחוב: החלוץ 44 .

המגרש נמצא בעיר העתיקה, באר שבע
X: 179838 קואורדינטה
Y: 571891 קואורדינטה

גושים וחלקות:
לא מוסדר:

גוש: 38004 חלקות במלואן: 134, 140.
גוש: 38004 חלקי חלקות: 30, 34, 45.

מגרשים:
1 בהתאם לתכנית 101/177/03/5
7 בהתאם לתכנית 101/177/03/5

מטרת התכנית:
הקמת מלון בוטיק )עד 50 חדרים( ברח' החלוץ 44 בעיר העתיקה, 

באר שבע.

עיקרי הוראות התכנית:
ו–"אזור  הנדסיים"  למתקנים  מ–"שטח  קרקע  ייעוד  שינוי    .1
חזית  עם  מלונאי("  )אכסון  ל–"מלונאות  משולב"  מגורים 

מסחרית.
קביעת השימושים והתכליות באזור מלונאות.   .2

קביעת זכויות בנייה מעל הקרקע )עיקרי+ שירות( בהיקף    .3
של 4800 מ"ר.

קביעת זכויות בנייה מתחת לקרקע )שרות( בהיקף של 1400    .4
מ"ר.

קביעת תכסית מרבית - 85%.   .5

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':604-0147512

שם התכנית: מתחם קניון גירון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
 604-0147512 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  אשקלון 

גרסת: הוראות - 42 תשריט - 26
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

11 /107 /03 /4 שינוי 
18 /107 /03 /4 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אשקלון רחוב: שד בן גוריון 21 .

קניון גירון מול בניין העירייה
כולל קטע כביש רחוב הגבורה לאורך החזית הצפונית של הקניון

X: 158850 קואורדינטה
Y: 619300 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 1931 חלקות במלואן: 218.
גוש: 1931 חלקי חלקות: 217, 225.

גושים ישנים:
גוש נוכחי: 1931 - גוש ישן: 28.
גוש נוכחי: 1931 - גוש ישן: 25.
גוש נוכחי: 1931 - גוש ישן: 17.

מגרשים:
17,28 בהתאם לתכנית 4/ 03/ 107/ 18

מטרת התכנית:
התכנית באה לאפשר הרחבת הבינוי הקיים בתכנית התקפה, 

ע"י הגדרת שימושים נוספים בשטח התכנית המוצעת.
התכנית המוצעת תחול על שטח קרקע של כ- 6.5 דונם, ותכלול 

שטחי מסחר, משרדים וחניה בנוסף לשטחים הקיימים. 

עיקרי הוראות התכנית:
א. קביעת שימושים מותרים.

ב. קביעת זכויות , הנחיות ומגבלות בנייה.
ג. קביעת הוראות למתן היתרי בנייה. 

ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. 
ה. קביעת הנחיות סביבותיות 
ו. קביעת הנחיות פיתוח שטח

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
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עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד הקרקע משצ"פ  גבולות המגרש תוך שינוי  הסדרת    1

ודרך למגורים.
הוספת שטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת ומתחת לכניסה   .2

הקובעת
הגדלת שטחי שירות מעל לקרקע   .3

קביעת קו בניין עבור ברכה ,שטח עיקרי ושרות.   .4
קביעת הנחיות בנייה לעיצוב אדריכלי.  .5

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  .6
קביעת זכויות , מגבלות והנחיות בנייה.  .7

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

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: מצפה רמון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
613-0347112

שם התכנית: בית מלון , רח' נחל מישר, מצפה רמון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מצפה 
רמון מופקדת תכנית מפורטת מס': 613-0347112 גרסת: הוראות 

- 10 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2 /114 /03 /27 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מצפה רמון רחוב: נחל מישר.

X: 180804 קואורדינטה
Y: 501850 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 39592, מוסדר, חלקי חלקות: 14, 15, 16, 60, 73, 74, 81.

מגרשים:
1A בהתאם לתכנית תשריט חלוקה ל2/114/03/27

מטרת התכנית:
תכנון אזור מלונאי ברחוב נחל מישר8 מגרש 1A, מצפה רמון.

קביעת מס' קומות: 3 קומות וקומה רביעית בנסיגה.   .6
קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.  .7

קביעת הוראות לשימור אופיו של המתחם, המרקם הקיים    .8
וחיזוקו.

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   .9
מתן פתרון לחנייה תת-קרקעית במגרש.   .10

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

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
605-0373217

שם התכנית: מגורים ברח' הרב חי חביב 20 שכונה 
נאות לון באר שבע

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר 
שבע מופקדת תכנית מפורטת מס': 605-0373217 גרסת: הוראות 

- 12 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

155 /102 /02 /5 שינוי 
5/ במ/ 82 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר שבע רחוב: הרב חביב חיים 20 .

X: 177043 קואורדינטה
Y: 573393 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 38329 חלקות במלואן: 1.
גוש: 38329 חלקי חלקות: 67, 68.

מטרת התכנית:
בנייה  זכויות  ,תוספת  לקיים  גבולות המגרש בהתאם  הסדרת 
 ,20 חביב  חיים  הרב  ברח'   ,239 שטח  בתא  בניין  קו  וקביעת 

שכונת נאות לון, ב"ש.
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עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטחים ומרפסות לדירות.   .1

תוספת קומה בגג המבנה.   .2
הוספת מחסנים בקומת העמודים.   .3

הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי.   .4
שינוי בקו בנין הקבוע בתוכנית.   .5

תנאי להגשת בקשה לועדה המקומית לניצול הזכויות לפי    .6
עריכת  בהוצאות  השתתפות  על  אישור  יחייב  זו  תכנית 

התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5/8/2016 ובילקוט הפרסומים 7313, התשעו, עמ' 9129, בתאריך 

.2/8/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קרית 
גת, קרית גת טלפון: 08-6885698, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: קריית גת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
606-0252957

שם התכנית: שינויים ותוספות ברח' מבוא שניר 
ואתרי המקרא - קרית גת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 606-0252957 

גרסת: הוראות - 15 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
9/ במ/ 33/ 1 שינוי 

9/ במ/ 33 שינוי 
5 /42 /4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית גת רחוב: מבוא שניר 7 .

יישוב: קרית גת רחוב: רובע אתרי המקרא 15 .
יישוב: קרית גת רחוב: מבוא שניר 4 , 6 .

יישוב: קרית גת רחוב: רובע אתרי המקרא 17 .
יישוב: קרית גת רחוב: מבוא שניר 5 , 8 .

רובע אתרי המקרא במערב העיר קרית גת.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 1534 חלקות במלואן: 112, 116, 117, 118.
גוש: 1534 חלקי חלקות: 111, 113, 115, 119, 120, 121, 122.

X: 176700 קואורדינטה
Y: 613300 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת חדרים ומרפסות לדירות קיימות.

עיקרי הוראות התכנית:
א - שינוי ייעוד ממגורים ג' למלונאות.

ב - קביעת שטחי הבנייה למטרות עיקריות ושטחי שירות.
ג - קביעת התכליות והשימושים המותרים. 

ד - קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ה -קביעת הנחיות לבנוי ועיצוב אדריכלי.

ו - קביעת שלבי ביצוע התוכנית.
ז - קביעת מס' קומות ל- 4 קומות.

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

מצפה רמון, שד בן גוריון 8 מצפה רמון 80600 טל' 08-6586493

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: קריית גת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
606-0247148

שם התכנית: שינויים ותוספות ברח' גאון הירדן - 
קרית גת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 606-0247148 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
9/ במ/ 33/ 1 שינוי 

9/ במ/ 33 שינוי 
5 /42 /4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית גת רחוב: גאון הירדן 33 , 20 , 18 .

רובע אתרי המקרא במערב העיר קריית גת.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 1534 חלקות במלואן: 75, 82, 100.
גוש: 1534 חלקי חלקות: 61, 122.

X: 176750 קואורדינטה
Y: 613450 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת חדרים ומרפסות לדירות קיימות.
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תוספת חדרים במרתף מתחת לדירות בקומת הקרקע.   .3
תוספת בנייה בקומת העמודים.   .4

הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי.    .5
שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית.    .6

תנאי להגשת בקשה לועדה המקומית לניצול הזכויות לפי    .7
תכנית זו יחייב אישור השתתפות בהוצאות עריכת התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9130 עמוד  התשעו,   ,7313 הפרסומים  ובילקוט   05/08/2016

בתאריך 02/08/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 

6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קרית גת, 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6885698 טלפון:  גת  קרית 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: קריית מלאכי, באר טוביה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
617-0164517

 שם התכנית: קריית מלאכי - מתקן הנדסי 
מט"ש תימורים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר 
טוביה, קרית מלאכי מופקדת תכנית מפורטת מס': 617-0164517 

גרסת: הוראות - 13 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

4 /116 /03 /8 שינוי 
166 /03 /18 שינוי 
161 /02 /18 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית מלאכי.

ובחלקו  המזרחי  התעשיה  אזור  במתחם  הנדסי  למתקן  שטח 
הצפוני, הגובל בנחל האלה.

X: 177500 קואורדינטה
Y: 626125 קואורדינטה

מרחבי תכנון גובלים: באר טוביה.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 2730 חלקי חלקות: 4, 7.
גוש: 2916 חלקות במלואן: 79, 80, 89.

גוש: 2916 חלקי חלקות: 98.

מטרת התכנית:
הקצאת שטח להגדלת מתקן הנדסי/מט"ש, על ידי שינוי יעודי 

קרקע, במטרה לתת מענה לנפח השפכים העתידיים.

עיקרי הוראות התכנית:
הבאים  מהיעודים  התכנית  בתחום  קרקע  יעודי  שינוי  א.  
פתוח,  ציבורי  שטח  הנדסי,  למתקן  שטח  מאושר:  במצב 

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטחים ומרפסות לדירות.   .1

תוספת קומה בגג המבנה.   .2
תוספת חדרים במרתף מתחת לדירות בקומת הקרקע.   .3

הוספת מחסנים בקומת העמודים.   .4
הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי.   .5

שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית.   .6
תנאי להגשת בקשה לועדה המקומית לניצול הזכויות לפי    .7
עריכת  בהוצאות  השתתפות  על  אישור  יחייב  זו  תכנית 

התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9130 עמוד  התשעו,   ,7313 הפרסומים  ובילקוט   05/08/2016

בתאריך 02/08/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קרית 
גת, קרית גת טלפון: 08-6885698, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: קריית גת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
606-0254243

שם התכנית: שינויים ותוספות ברח' ציקלג וחידקל 
- קרית גת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 606-0254243 

גרסת: הוראות - 12 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
9/ במ/ 33/ 1 שינוי 

9/ במ/ 33 שינוי 
5 /42 /3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית גת רחוב: חידקל 21 , 19 , 23 , 17 .

יישוב: קרית גת רחוב: ציקלג 11 , 5 , 7 .
רובע אתרי המקרא במערב העיר קרית גת.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 1533 חלקות במלואן: 149.
גוש: 1533 חלקי חלקות: 151, 161.

X: 176700 קואורדינטה
Y: 613150 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת חדרים ומרפסות לדירות קיימות.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטחים ומרפסות לדירות.   .1

תוספת קומה בגג המבנה.    .2
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מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה, קביעת מס' מבנים במגרש 216 שכ' 2 ברהט.

עיקרי הוראות התכנית:
א. קביעת זכויות בנייה לשטחים עיקריים, ושטחי שירות ל–100%.

ב. קביעת מס' יח"ד ל–4 יח"ד.
ג. קביעת 2 מבני מגורים במגרש.

ד. גובה הבנייה עד 3 קומות.
ה. קביעת השימושים המותרים והמגבלות.

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

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

רהט טלפון: 08-9914874

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אבו בסמה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
624-0220012

שם התכנית: מתחם מסחרי אל-סייד
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 624-0220012 

גרסת: הוראות - 31 תשריט - 22
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
106 /02 /28 פירוט 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אל סייד .

המגרש נמצא בכניסה לישוב אל-סייד, בסמיכות לכביש מס' 
.31

גושים וחלקות:
גוש: 4/100056, מוסדר, חלקי חלקות: 1.

גוש: 100056, לא מסודר, חלקי חלקות: 999.
X: 192518 קואורדינטה
Y: 577704 קואורדינטה

מגרשים:
מס-1 בהתאם לתכנית 28/ 02/ 106

שטח אזור חקלאי, דרך מאושרת, לייעודים הבאים: שטח 
למתקן הנדסי, דרך מוצעת, דרך מאושרת, ש.צ.פ.

קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע. ב.  
קביעת הנחיות והוראות, מגבלות וזכויות בנייה. ג.  

קביעת קווי בנין. ד.  
הסדרת דרכים. ה.  

קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות לשירותים  ו.  
כגון דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל וכו'.

קביעת התניות לביצוע. ז.  
קביעת הנחיות סביבתיות. ח.  

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ט.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 
טוביה, באר טוביה טלפון: 08-8503404, ועדה מקומית לתכנון 
ולבנייה קרית מלאכי, ז'בוטינסקי 1 קרית מלאכי 70900 טלפון: 

08-8608704

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0382127

שם התכנית: מגרש 216 שכ' 2 רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 618-0382127 גרסת: הוראות - 5 

תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

17/ מק/ 2155 שינוי 
189 /03 /17 שינוי 

15 /223 /02 /17 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט 216, שכונה 2 בית 216 רהט.

X: 177082 קואורדינטה
Y: 590170 קואורדינטה

גושים וחלקות:
לא מוסדר
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לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,78100 אשקלון  אשקלון,  חוף 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ערבה תיכונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
657-0366260

שם התכנית: שכונת הרחבה עין יהב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 657-0366260 

גרסת: הוראות - 26 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
306 /03 /30 שינוי 

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

תממ/ 4/ 14 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עין יהב .

שכונת הרחבה צפון מערבית במושב עין יהב

גושים וחלקות:
מוסדר:

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

גוש: 39230 חלקי חלקות: 4, 5.

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

X: 222147 קואורדינטה
Y: 507702 קואורדינטה

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

למגרשים שייעודם שונה.

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

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

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

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,10304 עמוד  התשעו,   ,7352 הפרסומים  ובילקוט   29/09/2016

בתאריך 28/09/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 

ערבה  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .6263795
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,  86825 ספיר  תיכונה, 

מטרת התכנית:
המתאר  מתכנית  לכך  המיועד  במגרש  מסחרי  מתחם  פיתוח 

ליישוב אל-סייד.

עיקרי הוראות התכנית:
א. חלוקה למגרשים עבור מסחר.

ב. שינוי ייעוד ממסחר לדרך, חניון, שביל וכיכר ציבורית.
ג. קביעת תכליות ושימושים.

ד. קביעת זכויות בנייה.
ה. הקמת שוק עירוני פתוח.

ו. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2745 עמוד  התשעו,   ,7187 הפרסומים  ובילקוט   04/02/2016

בתאריך 18/01/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טל' 08-6263795. 
וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אבו בסמה, שד רגר 
יצחק 11 באר שבע 84100 טל' 08-6202540, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: חוף אשקלון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
633-0325308

שם התכנית: הרחבת חוות לולים בחלץ
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 633-0325308 

גרסת: הוראות - 19 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

234 /02 /6 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חלץ .

מושב חלץ גוש 2168

גושים וחלקות:
גוש: 2168, מוסדר, חלקי חלקות: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28.

X: 166664 קואורדינטה
Y: 610410 קואורדינטה

מטרת התכנית:
מטרת התכנית לאפשר הקמה ופיתוח של המשך חוות לולים 

קיימת והרחבה צמודה אליה בתחום משבצת מושב חלץ.

עיקרי הוראות התכנית:
הקמת חוות לולים בחלקה ב' כהרחבה לחוות לולים קיימת    .1

הצמודה לה מצפון.
קביעת הוראות והנחיות בינוי.   .2
קביעת זכויות ומגבלות בנייה.   .3

קביעת הנחיות נופיות.   .4

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1097 עמוד  התשעז,   ,7388 הפרסומים  ובילקוט   25/11/2016

בתאריך 29/11/2016.
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0351718

שם התכנית: מגרש מס' 75 בשכ' 10, חורה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   652-0351718 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

הוראות - 15 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3 /240 /03 /7 שינוי 
240 /03 /7 שינוי 

4 /30 /1 כפיפות 
6 /177 /02 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חורה.

פינת הרחובות אלתקוא' ו–אלאחלאס. מגרש 75 בשכ' אלתקוא' 
.)10(

X: 195173 קואורדינטה
Y: 579103 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100557 חלקות במלואן: 57.
גוש: 100557 חלקי חלקות: 78, 79.

מגרשים:
57 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 240/ 3

38 בהתאם לתכנית 1/ 30/ 4

מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה, הגדלת מס' יח"ד וחזית מסחרית במגרש 

למגורים מס' 75

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ב' עם חזית מסחרית   .1

לבינוי  בהתאם  בניין,  קווי  וקביעת  בנייה  זכויות  תוספת    .2
המוצע.

קביעת הוראות והנחיות בינוי ותשתיות.   .3
הסביבה  ואיכות  בריאות  על  לשמירה  התנאים  קביעת    .4

ותנאים למתן היתרי בנייה.
קביעת הסדרי תנועה וחניה.   .5

קביעת מבנים להריסה.   .6
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   .7

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

ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 
.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מערבי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
651-0285015

שם התכנית: יכיני משק 4
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   651-0285015 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מערבי 

הוראות - 16 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
131 /03 /7 כפיפות 

3 /131 /03 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: יכיני 4, משק 4 במושב יכיני

X: 161450 קואורדינטה
Y: 598950 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 894, מוסדר, חלקות במלואן: 5, 58.

מטרת התכנית:
הסדרת מצב קיים בפועל ע"י שינוי ייעודי קרקע, קביעת הנחיות 

וזכויות והוראות ומגבלות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
ול– כפרי"  ביישוב  מגורים  ל–"אזור  משפ"פ  ייעוד  שינוי    .1

"קרקע חקלאית".
איחוד וחלוקת מגרשים, בהסכמת כל הבעלים, בכל תחום    .2

התכנית.
קביעת הוראות, זכויות ומגבלות בנייה.   .3

שינויים בקווי בניין.    .4
שינוי גבול בין אזור מגורים לבין קרקע חקלאית.   .5

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

מערבי, טלפון: 08-6834700

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

תשמ"ט - 1989.
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
652-0297408

שם התכנית: מגרשים 179, 180 שכ' 10 חורה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0297408 

גרסת: הוראות - 12 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3 /240 /03 /7 שינוי 
4 /30 /1 שינוי 

240 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חורה.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100557 חלקות במלואן: 73, 74, 75, 76.
גוש: 100557 חלקי חלקות: 78.

X: 195283 קואורדינטה
Y: 579018 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת יח"ד,הגדלת זכויות בנייה ושינויים בקווי בנין במגרשים 

179, 180 בשכונה 10 בחורה

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי מ–45% ל–100% כולל שטחי שירות. א. 

שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט ב.  
קביעת מס' יח"ד מ–2 יח"ד בכל מגרש ל–6 יח"ד במגרש 179  ג.  

ו–10 יח"ד בבמגרש 180, סה"כ 16 יח"ד בשני המגרשים.
קביעת גובה הבנייה מ–2 קומות ל–3 קומות. ד.  

קביעת השימושים המותרים ומגבלות הבנייה. ה.  
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ו.  

קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי. ז.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,10155 עמוד  התשעו,   ,7347 הפרסומים  ובילקוט   30/09/2016

בתאריך 20/09/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
 652-0299503

שם התכנית: 14 מגרשי מגורים שכ' 10 חורה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0299503 

גרסת: הוראות - 5 תשריט - 5

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

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
652-0199984

שם התכנית: מגרש 95 שכ 30 כסיפה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0199984 

גרסת: הוראות - 9 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1 /320 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כסייפה רחוב: כסיפה 95, מגרש 95 שכ' 30 כסיפה

גושים וחלקות:
גוש: 100574, לא מוסדר, חלקי חלקות: 9999.

X: 208235 קואורדינטה
Y: 573150 קואורדינטה

מגרשים:
95 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 320/ 1

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

והגדלת מס' יח"ד מ 2 ל 4 יח"ד במגרש 95 שכ" 30 כסיפה.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטחי בנייה המרביים באזור מגורים א' בסך של 923.0    -

מ"ר )867 מ"ר למטרות עיקריות, ו–56 מ"ר למטרות שירות(.
הוספת קומה שלישית.   -

הגדלת מס' יח"ד מ-2 ל- 4 יח"ד.   -
שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים.   -

קביעת התכליות והשימושים.   -
קביעת הנחיות לתשתיות.   -

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9516 עמוד  התשעו,   ,7333 הפרסומים  ובילקוט   02/09/2016

בתאריך 01/09/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: תמר

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

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 10/ 03/ 301 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
100 /02 /10 שינוי 

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

תממ/ 4/ 14 כפיפות 
תמא/ 8 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סדום)מפעלי ים המלח( .

דרומית מערבית לים המלח, מני צדי הדרך של כביש מס' 90. 
מצפון - נחל יעלים
דרום - עין עופרים

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

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.

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

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

גוש: 39679 חלקי חלקות: 2.

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

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

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

מטרת התכנית:
מתקנים  והפעלת  פיתוח  להסדרה,  תכנונית  מסגרת  יצירת 

הנדסיים להפקת מים ושאיבתם.

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

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

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

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
3 /240 /03 /7 שינוי 

4 /30 /1 שינוי 
240 /03 /7 שינוי 

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

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

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100557 חלקות במלואן: 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 66, 67, 
.70 ,69 ,68

גוש: 100557 חלקי חלקות: 78, 79, 80, 81.

לא מוסדר:
גוש: 999999 חלקי חלקות: 9999.

X: 195233 קואורדינטה
Y: 578964 קואורדינטה

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

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

מבנים בכל מגרש שכונה 10, 14 מגרשי מגורים חורה.

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

שירות.
שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט ב. 

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

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

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

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

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,543 עמוד  התשעז,   ,7373 הפרסומים  ובילקוט   18/11/2016

בתאריך 08/11/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים
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כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.17.4.2017

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 17.4.2017.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 49275-02-17

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

ובעניין פירוק חברת א. מגע אש 2001 מערכות כיבוי אש 
מתקדמות בע"מ, ח"פ 51-318398-8.

והמבקש: צביקה רזאל, ע"י ב"כ עו"ד ליאור כספי.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.5.2017 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לא יאוחר משעה 12.00 ביום 27.4.2017.

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

ליאור כספי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 16687-03-17

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

ובעניין פירוק חברת ע.מ מור שמאות וייעוץ עסקי בע"מ, 
ח"פ 51-420525-1.

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד רובן בן טובים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.5.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,10305 עמוד  התשעו,   ,7352 הפרסומים  ובילקוט   30/09/2016

בתאריך 28/09/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה תמר, 
נוה זהר 86910 טלפון: 08-6688841, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

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

דוד לפלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז דרום  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית משפט המחוזי בירושלים

פש"ר 41606-01-17

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

ובעניין פירוק חברת א.א קומנץ בע"מ, ח"פ 51-386301-9.

מרח'  גולן,  אריאל  עו"ד  ב"כ  ע"י  חלבי,  עובדיה  והמבקש: 
יואל משה סלומון 9, ירושלים 9463309.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.4.2017 בשעה 10.45.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לא יאוחר משעה 16.00 ביום 15.4.2017.

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

אריאל גולן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 47488-02-17

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

ע"ר הכשרות,  על  לפיקוח  הקרן  עמותת  פירוק   ובעניין 
,58-041970-3

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

30.4.2017, בשעה 8.35.
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חן דיין שלום, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 12387-03-17

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

ובעניין פירוק חברת ס. אלברט פירות בע"מ, ח"פ 51-349029-2,

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד חלים מח'ול ואח', 
מרח' וייצמן 47, נהריה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.5.2017 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 4.3.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עמיד מח'ול, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 12394-03-17

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

ח"פ בע"מ,  מכולם  הגדול  השוק  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-369412-5

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד חלים מח'ול ואח', 
מרח' ויצמן 47, נהריה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.5.2017 בשעה 9.45.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 4.3.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עמיד מח'ול, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לא יאוחר משעה 18.00 ביום 27.4.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רובן בן טובים, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 4506-02-17

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

ובעניין פירוק חברת צוות אבו דעוף בע"מ, ח"פ 51-467173-4.

מוחמד  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  בוקאעי  מחמוד  והמבקשים: 
ריאן, ת"ד 696, כאבול 2496300, טל' 04-8266441.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.4.2017 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.30 

ביום 12.4.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מוחמד ריאן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 11600-03-17

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

ובניין  להנדסה  חברה  עתאמנה  ו.  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-333829-3,

דיין  חן  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,SEMERAM YAKOB והמבקש: 
שלום, מרח' י"ל פרץ 8, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.5.2017 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.4.2017
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בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 5692-03-17

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

קוונטית  בקפיצה  למידה   - ג'מפי  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-549438-3,

והמבקשות: גלית הירש שראל ואורלי אביעד ריטרמן, ע"י 
ב"כ עו"ד גיא אורן, מרח' המגדל 6, ת"ד 172, בית יצחק, שער 

חפר 42920.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.4.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 10.4.2017.

המבקשות,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גיא אורן, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 20370-03-17

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

ובעניין פירוק חברת אינג'קט פתרונות פלסטיק בע"מ, ח"פ 
,51-498771-8

גרוס,  יורם  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
 ,48 עמל  רח'  דין,  עורכי  משרד  גרוס,  בראלי,  כשדי,  ממשרד 

רעננה 4365924, טל' 09-7410378, פקס' 077-4701290.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.4.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 17.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 13.4.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יורם גרוס, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פש"ר 26757-03-17

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

ח"פ בע"מ,  השקעות  מוראד  ג.מ.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-471406-2

והמבקשים: מוחמד דלאשה ואח', ע"י ב"כ עו"ד והיב וחיד 
ח'טיב, מת"ד 1440, סח'נין 3081000.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.6.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 18.6.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 5299-03-17

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

ובעניין פירוק חברת זורביט )ישראל( בע"מ, ח"פ 51-239024-6,

מרח'  יהלומי,  עמית  עו"ד  ב"כ  ע"י  ברקן,  נתנאל  והמבקש: 
הארד 5א, תל אביב 6971058.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.5.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.19.4.2017

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 19.4.2017.

עמית יהלומי, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 35702-03-17

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

ח"פ בע"מ,  מדיה  סנטר  קול  ביג  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-546295-0

אביעד  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  שלומי  טל  אור  והמבקשים: 
בללתי, מדרך מנחם בגין 65, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.4.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 4.4.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 4.4.2017.

אביעד בללתי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בנצרת
פר"ק 35425-01-17

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

ובעניין פירוק חברת פנינת טליה בע"מ, ח"פ 51-460257-2 
)בפירוק זמני(,

לדרמן,  עמית  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
בתוקף תפקידו כמפרק זמני של החברה, ממשרד ד"ר שלמה נס 
ושות', רח' מנחם בגין 7, רמת גן 52521, טל' 03-6114455, פקס' 

.03-6133343

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.7.2017 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 4.7.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עמית לדרמן, עו"ד  
המפרק הזמני  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 31256-03-17

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

ובעניין פירוק חברת ריינג' בייק בע"מ, ח"פ 51-488684-5,

ערקובי,  עוזי  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  אידה  טל  והמבקשים: 
מרח' ארלוזורוב 111, תל אביב 62098, טל' 03-6914031/2, פקס' 

.03-6914033

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.4.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 5.4.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עוזי ערקובי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 34566-03-17

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

ח"פ בע"מ,   2008 ישראל  תג  סופר  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-420751-3

והמבקש: סרגיי סולומונוב, ע"י ב"כ עו"ד סרגיי קוסצ'וב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.4.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
לפני  ימים  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

מועד הדיון עד השעה 12.00.

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

סרגיי קוסצ'וב, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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גיל ברנדס, עורך דין 
 )ח"פ 513254706(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   16/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל 

ברנדס, מרח' תובל 5, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/07/2017 
בשעה 12:00, אצל נשיץ ברנדס אמיר ושות', עורכי דין, 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. 

גיל ברנדס, מפרק 

תות מוצרי פרסום והפקות בע"מ 
 )ח"פ 512271123(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קורין 

בן שבת, מרח' מרום גולן 1, ראשון לציון, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/05/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

קורין בן שבת, מפרקת

 

בבית משפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 42730-03-17

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

ובעניין פירוק חברת י.ח ציוד דרום בע"מ, ח"פ 51-211015-6,

והמבקש: ניסים בן שבת, ע"י ב"כ עו"ד משה אלמגור, מרח' 
קרן היסוד 17/3, באר שבע, טל' 08-6284877, פקס' 08-6286026.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.7.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

משה אלמגור, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

פריים בניה בע"מ 
 )ח"פ 514410661(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   20/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

רוח רובוביץ, מרח' מרוה 14, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/07/2017 
בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' חזקיהו המלך 41, ירושלים, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

יוסף רוח רובוביץ, מפרק
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התקבלה   07/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנינה 
אוחנה לובנציק, מרח' של"ג 8, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/05/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
פנינה אוחנה לובנציק, מפרקת 

דמיאן השקעות בע"מ 
 )ח"פ 513906164(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   13/10/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,27 פן  אלכסנדר  מרח'  ניסנסון,  בר-נס 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
צבי בר-נס ניסנסון, מפרק 

צ.ד.ר.ל השקעות ונכסים בע"מ 
 )ח"פ 514123926(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   15/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון 

פדלון, מרח' יהודה וולמן 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

אנ.אר.אי. - מדיקל בע"מ 
 )ח"פ 513510768(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   25/11/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

אזולאי, מרח' בית הדפוס 22, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יצחק אזולאי, מפרק 

אסתי ליין - מדיקל בע"מ 
 )ח"פ 513086777(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   25/11/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

אזולאי, מרח' בית הדפוס 22, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יצחק אזולאי, מפרק 

פדן טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 514010362(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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ד.א.ס. יבוא ויצוא בע"מ 
 )ח"פ 511468225(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   22/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

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

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 29/05/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת 

איימינגל בע"מ 
 )ח"פ 514811702(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   22/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

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

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 28/05/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת 

שוחר טוב בע"מ 
 )ח"פ 511391468(

)בפירוק מרצון(

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
ציון פדלון, מפרק 

אלמוגים ס.נ. שיווק נופש בע"מ 
 )ח"פ 513859157(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   21/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

סיגלית דוד )אורן(, מרח' המדע 8, רחובות, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/05/2017 
בשעה 00 :12, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

סיגלית דוד )אורן(, מפרקת 

דרמטקט בע"מ 
 )ח"פ 515256048(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   19/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל 

הוימן, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/05/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

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

כפיר עמירה, עו"ד, מפרק 

סיאנטרה טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 514954593(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 16/03/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל פרנק, 

מרח' מדינת היהודים 89, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל פרנק, עו"ד, מפרק 

רשת חברתית אנונימית בע"מ 
 )ח"פ 515221240(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אסף גילר, מרח' הרכבת 58, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אסף גילר, עו"ד, מפרק 

לויתן אנרגיה מגנטית בע"מ 
 )ח"פ 514167568(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 07/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יעקב לוי, מרח' ז'בוטינסקי 155, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

התקבלה   07/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה 

ויס, מרח' בית נקופה 217, בית נקופה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/06/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אריה ויס, מפרק 

קלאס תור הסעות )ב"ב 2007( בע"מ 
 )ח"פ 513933713(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   22/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר 

שלומי, מרח' הרב שפירא 4, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31/08/2017 
בשעה 10:00, אצל בלס, יוקל, פרובק, רואי חשבון, רח' דרך בגין 
88, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אשר שלומי, מפרק 

ג'מינו הנדסה ויזמות בע"מ 
 )ח"פ 514882919(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

כפיר עמירה, מרח' העליה 1, אשקלון, למפרק החברה.

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

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

ליאת ויגדור, עו"ד, מפרקת 

מוטי וענת בע"מ 
 )ח"פ 513860783(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 22/03/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רויטל זהבה 

גסט, מרח' טוסקניני 1, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

רויטל זהבה גסט, עו"ד, מפרקת 

ריי-קיו )תורכיה( בע"מ 
 )ח"פ 513484915(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22/03/2017 
יגאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

פונט, מרח' יגאל אלון 155, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יגאל פונט, מפרק 

ד"ר ווייפ בע"מ 
 )ח"פ 513207241(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אריה בדנר, מרח' בדנר 3, רמת גן 5254221, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב לוי, עו"ד, מפרק 

אלגוריתם דבלופמנטס בע"מ 
 )ח"פ 512881681(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21/03/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רז 

נפתלי, מרח' החילזון 3, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

רז נפתלי, עו"ד, מפרק 

קוקופל גלובלס בע"מ 
 )ח"פ 515199149(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21/03/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בן 

קירשנבוים, מרח' ז'בוטינסקי 2, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

בן קירשנבוים, עו"ד, מפרק 

ל.נ.ר יהלומים בע"מ 
 )ח"פ 514748631(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ליאת ויגדור, מרח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
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תתכנס ביום 07/05/2017 בשעה 09:00, במשרד קרמר-שפירא-
שניידר, עורכי דין, רח' דוד המלך 19, ירושלים, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

זיוה בראשי, עו"ד, מפרקת

אי אן פריים סולושנס בע"מ 
 )ח"פ 514545946(

)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 
סול,  סרוסי  דוד  אצל   ,09:00 בשעה   28/05/2017 ביום  תתכנס 
עורכי דין, רח' קרליבך 12, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אברהם סרוסי, עו"ד, מפרק

ר.ס. פוזיטיב דנטל גרופ בע"מ 
 )ח"פ 514738855(

)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 06/05/2017 בשעה 19:00, אצל המפרק, רח' קיש 5, 
קריית אתא לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רוסלן נדל, מפרק

שדות - שיווק מוצרים אורגניים וטבעיים בע"מ 
 )ח"פ 512303843(

)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 06/05/2017 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.

אלעד להב, מפרק

פיק נכסים וזכיונות )1995( בע"מ 
 )ח"פ 512247370(

)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 

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

אריה בדנר, עו"ד, מפרק 

א.ב.י.ר שרותי הסעדה בע"מ 
 )ח"פ 514083328(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22/03/2017 
אוהד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 

רייכמן, מרח' יגאל אלון 155, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אוהד רייכמן, מפרק 

מיטל קציר טל בע"מ 
 )ח"פ 514804301(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה   10/05/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' שד' שאול המלך 39, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

לילך עתני, עו"ד, מפרקת

אסף עבודות עפר 2006 בע"מ 
 )ח"פ 513817767(

)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 07/05/2017 בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' 
שד' ירושלים 18, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שני שלו, עו"ד, מפרקת

אסף ויניב תפנית בשיער בע"מ 
 )ח"פ 512565219(

)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 



4699 ילקוט הפרסומים 7474, כ"ט באדר התשע"ז, 27.3.2017 

תתכנס ביום 07/05/2017 בשעה 12:00, בחברת מילגם בע"מ, רח' 
הסיבים 49, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אתי קוגמן, עו"ד, מפרקת

נומטי בע"מ 
 )ח"פ 514946821(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24/02/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניב טבול, 

מבית הלוי, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

ניב טבול, מפרק 

נומטי בע"מ 
 )ח"פ 514946821(

)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 05/05/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, בבית 
הלוי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.
ניב טבול, מפרק

טרנסדל בע"מ 
 )ח"פ 513491563(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/01/2017 
משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

וינברג, מרח' יהודה המכבי 39, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

משה וינברג, מפרק 

הנ"ל תתכנס ביום 28/05/2017 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
יזרעאל 18, שוהם, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

חגי פיק, מפרק

שירותים מאוחדים לרכב מנועי בע"מ 
 )ח"פ 510711302(

)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 07/05/2017 בשעה 10:00, במשרדי החברה 
 ,3 נפתלי  פלטין  רח'  בע"מ,  לישראל  הקרוב  למזרח  המאוחדת 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסתר בר חן, מפרקת

קופת לאן בע"מ 
 )ח"פ 513243907(

)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 07/05/2017 בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת   ,34 סוקולוב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רעי מילר, עו"ד, מפרק

מילדן שירותי אכיפה בע"מ 
 )ח"פ 512493412(

)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 07/05/2017 בשעה 09:00, בחברת מילגם בע"מ, רח' 
הסיבים 49, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אתי קוגמן, עו"ד, מפרקת

דור מערכות מים בע"מ 
 )ח"פ 511551970(

)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 
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עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אורי כהן, מרח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אורי כהן, עו"ד, מפרק 

מוניות העיר ראשל"צ -תח"צ 2003 בע"מ 
 )ח"פ 513445593(

)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 05/05/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת  ברקוביץ 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורי כהן, עו"ד, מפרק

ג.מ.א. צפון הנדסה ופיתוח בע"מ 
 )ח"פ 512025305(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/03/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 

מצא, מרח' שטנד 32, קריית אתא, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם מצא, מפרק 

ג.מ.א. צפון הנדסה ופיתוח בע"מ 
 )ח"פ 512025305(

)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 05/05/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' שטנד 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אתא,  קריית   ,32
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אברהם מצא, מפרק

טרנסדל בע"מ 
 )ח"פ 513491563(

)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 05/05/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' יהודה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,39 המכבי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה וינברג, מפרק

אניגמה יזמות )אי.ווי.או( בע"מ 
 )ח"פ 513652271(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר נקר, 

מרח' כנרת 5, בני ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר נקר, מפרק 

אניגמה יזמות )אי.ווי.או( בע"מ 
 )ח"פ 513652271(

)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 05/05/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' כנרת 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  ברק, לשם הגשת  בני   ,5
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יאיר נקר, מפרק

מוניות העיר ראשל"צ -תח"צ 2003 בע"מ 
 )ח"פ 513445593(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17/01/2017 
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תתכנס ביום 05/05/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' מעלה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  מכמש,  מעלה   ,55 מכמש 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אהרון סמדג'ה, מפרק

אטיטק בע"מ 
 )ח"פ 514353978(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   22/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב 

רוזנסקי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/05/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

זאב רוזנסקי, מפרק 

חלקים לעד 2016 בע"מ 
 )ח"פ 515380137(

)בפירוק מרצון(

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

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

ליזה דמרי בן שחר, מרח' הבנקים 3, חיפה, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/06/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ליזה דמרי בן שחר, עו"ד, מפרקת 

אדי - פרינט איט בע"מ 
 )ח"פ 512945304(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 05/03/2017 התקבלה החלטה 
יואב דננברג, מרח' פארק  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

תעשיות עמק חפר 5, עמק חפר, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יואב דננברג, מפרק 

אדי - פרינט איט בע"מ 
 )ח"פ 512945304(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  10:00, אצל המפרק,  05/05/2017 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
פארק תעשיות עמק חפר 5, עמק חפר, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יואב דננברג, מפרק

אס נטוורק בע"מ 
 )ח"פ 513033332(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון 

סמדג'ה, מרח' מעלה מכמש 55, מעלה מכמש, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אהרון סמדג'ה, מפרק 

אס נטוורק בע"מ 
 )ח"פ 513033332(

)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 



ילקוט הפרסומים 7474, כ"ט באדר התשע"ז, 27.3.2017  4702

התקבלה   01/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גילה 

קונפינו, מרח' סוקולוב 48, רמת השרון, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/05/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

גילה קונפינו, עו"ד, מפרקת 

וינסלואו אסוסיאייט אינק
)500401781( 

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גילה 

קונפינו, מרח' סוקולוב 48, רמת השרון, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.30 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

גילה קונפינו, עו"ד, מפרקת 

גן הכוכב בע"מ 
 )ח"פ 514744028(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19/03/2017 
גליה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרקת  לציון,  ראשון   ,10 עקיבא  רבי  מרח'  עוקשי,  אלמוג 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

משה עמיר תיירות ופרוייקטים בע"מ 
 )ח"פ 512422700(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   04/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

עמיר, מרח' אבני החושן 55, גבעת זאב, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 07/05/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

משה עמיר, מפרק 

אינטרטרייד )קיי.איי( בע"מ 
 )ח"פ 511427510(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   23/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אברהם אריך, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 23/05/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, 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. 

אברהם אריך, מפרק 

גרנג אסוסיאייט אינק
)500401773(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

סמיר מולא, עו"ד, מפרק 

פיינלס טכנולוגיה רפואית בע"מ 
 )ח"פ 513795898(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אייל כץ, מרח' הסיבים 49, פתח תקווה, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אייל כץ, עו"ד, מפרק 

רפטל השקעות בע"מ 
 )ח"פ 512902677(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22/03/2017 
ולמנות את שלום  לפרק את החברה מרצון  התקבלה החלטה 

נאורי, מרח' כיסופים 16, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

שלום נאורי, מפרק 

סי קוגן סטורייג' בע"מ 
 )ח"פ 514142009(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/03/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף רם, 

מרח' ישראל גלילי 19, רמת השרון 4704186, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

גליה אלמוג עוקשי, מפרקת 

ריל ריסולטס בע"מ 
 )ח"פ 512863812(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 07/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
קרן ארד ליבוביץ, מרח'  יגאל אלון 65, תל–אביב- יפו, למפרקת 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

קרן ארד ליבוביץ, עו"ד, מפרקת 

מיפר-פרל-מילוא 
 )ח"פ 512685819(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שמעון האן, מרח' הלל 18, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

שמעון האן, עו"ד, מפרק 

המספק ירכא בע"מ 
 )ח"פ 513160614(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/12/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

סמיר מולא, מאזור התעשייה, ירכא 2496700, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
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בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 
החברה.

נעמה פלג, עו"ד, מפרקת

אדוונסד קוטינגס אינטרנשיונל בע"מ 
 )ח"פ 512611260(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה   07/05/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רז לבנת, עו"ד, מפרק

רותי וגלי שמחוני 
 )ח"פ 514402684(

)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 07/05/2017 בשעה 10:00 אצל איתמר גלרשטיין, רח' 
דרך בגין 148, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רותי שמחוני, מפרקת

אפסלי פיתוח עסקי בע"מ 
 )ח"פ 514553460(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל  סופית של החברה  כי אסיפה  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
עו"ד  החברה,  ב"כ  אצל   ,10:00 בשעה   07/05/2017 ביום  תתכנס 
איתמר גלרשטיין, רח' דרך בגין 148, 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.

רמי לזר, מפרק

טומורו סנטר בע"מ 
 )ח"פ 514629658(

)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 07/05/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' גיבורי 
הגשת  לשם  נתניה,  נתניה,  פולג  התעשייה  אזור  5א,  ישראל 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 

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

יוסף רם, מפרק 

דובין סנב"צ הנדסה אזרחית בע"מ 
 )ח"פ 512332982(

)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 28/05/2017 בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
עמק החולה 5/4, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלכסנדר גרינבלט, מפרק

מודי שמאים בע"מ 
 )ח"פ 512345166(

)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 
נחל  רח'  10:00, אצל המפרק,  07/05/2017 בשעה  ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עתלית,   ,20 ברקן 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי בן אבי, מפרק

זיני בייבי הלת קייר פרודקטס בע"מ 
 )ח"פ 512373069(

)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 07/05/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' גורדון 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יערים,  קריית   ,22
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוסף זינמן, מפרק

מכתשים מפעלים כימיים סחר ושיווק בע"מ 
 )ח"פ 513879130(

)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 07/05/2017 בשעה 10:00, במשרדי אדמה פתרונות 
דוח  הגשת  לשם  סיטי,  איירפורט  גולן,  רח'  בע"מ,  לחקלאות 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
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9.3.2017, הוחלט במניין חוקי לפרק את החברה מרצון, לסיים את 
ויימן, כמפרקת החברה, ולמנות במקומה  תפקידה של אביבה 
את תמר מטה שור, אשר כתובתה לצורך פירוק החברה היא רח' 

דרך הים 24, גני תקווה.

תביעותיו  יגיש  החברה,  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף 

לכתובת המפרקת הנ"ל.

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

תמר מטה שור, מפרקת  

קולמוס כתיבה טכנית בע"מ
)ח"פ 51-154405-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.4.2017, בשעה 9.30, אצל המפרק, רח' טווס 1, הוד 
השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר פיינר, עו"ד, מפרק  

יהושע אשכול חברה לבנין ופתוח )1983( בע"מ
)ח"פ 51-100830-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.4.2017, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' פלמ"ח 49, 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יהושע אשכול, מפרק  

מגהברידג בע"מ
)ח"פ 51-291523-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.4.2017, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' ורד 48, מתן, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אליהו מאיר, מפרק  

בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 
החברה.

אריאל אשואל, עו"ד, מפרק

ישראכבל בע"מ 
 )ח"פ 511387565(

)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 28/05/2017 בשעה 11:00, במשרדי ישראכבל 
רח'  יקום,  קיבוץ  ספרד,  בניין  יורופארק,  תעשייה  אזור  בע"מ, 
יקום 1, יקום, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ז'אן לוק ברבי, מפרק

דרום השרון תקשורת 1990 בע"מ 
 )ח"פ 511451700(

)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 28/05/2017 בשעה 11:00, במשרדי החברה,  
אזור תעשייה יורופארק, בניין ספרד, קיבוץ יקום, רח' יקום 1, 
יקום, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

ז'אן לוק ברבי, מפרק

עידן מערכות כבלים ישראל )אחזקות( 1987 בע"מ 
 )ח"פ 511239907(

)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 28/05/2017 בשעה 11:00, במשרדי החברה,  
אזור תעשייה יורופארק, בניין ספרד, קיבוץ יקום, רח' יקום 1, 
יקום, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

ז'אן לוק ברבי, מפרק

סביונית מימון והשקעות
)ח"פ 51-073140-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרקת

נמסרת בזה הודעה כי בהחלטות המיוחדות של האסיפה 
וביום   ,6.3.2017 ביום  התקבלו  אשר  החברה,  של  הכללית 
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כלבים בכפר הירוק בע"מ
)ח"פ 51-470745-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.5.2017, בשעה 8.00, במשרדי המפרק, רח' הברזל 23, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל חיים, רו"ח, מפרק

א.מ.פ. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-350675-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.4.2017, בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין דנהירש 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,88 אלון  יגאל  רח'  ושות', 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק  

שרון בר 4000 בע"מ
)ח"פ 51-460187-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אליהו  רח'  המפרק,  אצל   ,13.00 בשעה   ,30.4.2017 ביום  תתכנס 
ברלין 9/2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון שבתאי, מפרק  

אלי ירדן יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-379543-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יואל  רח'  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה   ,3.5.2017 ביום  תתכנס 
8, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  סלומון 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איב טייב, מפרק  

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל מסלול 

מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הדיון

אוקסנה 
צ'רניאבסקי

מגידו 7/37, 
אשקלון

  10:00אשקלון22999540991/6/201714/9/2017באר שבע

9:30ראשל"צ169990396014/6/201712/7/2017נתניהשבזי 56, קדימהליאור דפנה

יואב אבישי 
שלום

ברון הירש 21, 
פתח תקווה

  10:30ראשל"צ503718101614/6/201712/7/2017נתניה

מבצע עובדה עמיחי חיט
82/4, באר שבע

 10:00באר שבע14998671019/6/201728/9/2017באר שבע

דולינסקי 9, ראובן זינגר
רחובות

 13:00תל אביב019898606514/06/201718/09/2017תל אביב

 הל"ה 12,רוני אברהם
אור יהודה

 10:00תל אביב019978807914/06/201716/11/2017תל אביב

9:00תל אביב019803003618/06/201728/11/2017תל אביבבית שקמה 72 ורד בוסקילה

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.




