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

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

קלי לוי

גלית בן שמואל

י"ב בשבט התשע"ז )8 בפברואר 2017(
)חמ 3-3866(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

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

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

זרים,  עובדים  לחוק  5ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"א-11991 )להלן - החוק(, אני מסמיך את חגי בטיטו, עובד 
רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, למפקח לשם פיקוח 

על ביצוע ההוראות המפורטות לפי החוק.

י"ח באדר התשע"ז )16 במרס 2017(
)חמ 3-3866(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

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

הסמכת מפקח
לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959

התעסוקה,  שירות  לחוק  74)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, אני מסמיך את חגי בטיטו, עובד 
רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, למפקח לשם פיקוח 
בקשר  או  זרים  לעובדים  בקשר  החוק  לפי  הוראות  ביצוע  על 

לתיווך עבודה בעניינם.

י"ח באדר התשע"ז )16 במרס 2017(
)חמ 3-300-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ט, עמ' 32; התש"ע, עמ' 498.  1

הסמכת מפקחות
לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959

התעסוקה,  שירות  לחוק  74)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדות רשות  התשי"ט-11959 
האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים ששמותיהן מפורטים להלן, 
בקשר  החוק  לפי  הוראות  ביצוע  על  פיקוח  לשם  למפקחות 

לעובדים זרים או בקשר לתיווך עבודה בעניינם:

קלי לוי

גלית בן שמואל

י"ב בשבט התשע"ז )8 בפברואר 2017(
)חמ 3-300-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ט, עמ' 32; התש"ע, עמ' 498.  1

הסמכת מפקחות
לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, 

התשנ"ו-1996

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

מטה, למפקחות לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי החוק:

קלי לוי

גלית בן שמואל

י"ב בשבט התשע"ז )8 בפברואר 2017(
)חמ 3-2731(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

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

הסמכת מפקח
לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, 

התשנ"ו-1996

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

למפקח לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי החוק.

י"ח באדר התשע"ז )16 במרס 2017(
)חמ 3-2731(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

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

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

לישראל,  הכניסה  לחוק  13ד)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, אני ממנה את קלי לוי, עובדת 
רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, לפקחית לעניין החוק.

י"ב בשבט התשע"ז )8 בפברואר 2017(
)חמ 3-284-ה3(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

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

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

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

שלהלן, לממוני ביקורת גבולות לעניין החוק:

יעל גבאי אורן פשרני  

יצחק חפץ זאור ססונוב  

 
ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1
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הודעה על כוונה למתן צו הגנה
לפי חוק הגנת סמלים, התשל"ה-1974

סמלים,  הגנת  לחוק   )1(2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
על  לצוות  בכוונתי  כי  הודעה  בזה  נמסרת  התשל"ה-11974, 

הגנת הסמל של המועצה המקומית קריית עקרון, כלהלן:

כל מעוניין רשאי להגיש התנגדות למתן צו ההגנה בתוך 
תשעים ימים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות או בשני 
קפלן,   ,2 בניין  הפנים,  למשרד  המאוחר,  לפי  יומיים,  עיתונים 

ירושלים.

כ"ח באדר התשע"ז )26 במרס 2017(
)חמ 3-163-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשל"ה, עמ' 22.  1

 הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית
ראש פינה

לפי תקנות המועצות הדתיות היהודיות )חילופי גברי(, 
התשכ"ז-1966

היהודיות  הדתיות  המועצות  לתקנות   4 לתקנה  בהתאם 
)חילופי גברי(, התשכ"ז-11966, אני מודיע כי מיטל סידון מונתה 

לחברת המועצה הדתית ראש פינה במקום יואב כרמלי2.

תוקף המינוי מיום ח' בניסן התשע"ז )4 באפריל 2017(.

ח' בניסן התשע"ז )4 באפריל 2017(
)חמ 3-140-ה6(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ק"ת התשכ"ז, עמ' 135.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 5809.  2

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

מפלגות,  מימון  לחוק  ו–8ג   8 3א,  לסעיפים  בהתאם 
על  הודעה  בזה  מתפרסמת  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973 
עדכון סכומים עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, והם יהיו 

מיום ג' באדר התשע"ז )1 במרס 2017(, כלהלן:

 סעיף
הנושאבחוק

 סכום מעודכן
בשקלים חדשים

 מימון תשלומים לצוות3א
הפרלמנטרי

7,301,900

שלמה אזולאי יניב דהן  

אולג קולסניקוב אברהם לחיאני  

אלברט דוידוב ניסים אפריגן  

ודים זינגרמן ברוק מסגנאי  

צביקה ימין ליאור אוחיון  

אשר אביכזר אהרן עירן לוי  

סלאח אלדין אבו ארביעה מנחם בטבבו  

שלומי סביליה אברה ברהנו  

שמואל אבולוף פיראס שאהין  

קלי לוי אדלה חיילה  

י"ב בשבט התשע"ז )8 בפברואר 2017(
)חמ 3-284-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

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

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, מיניתי את אביב ששון, 
עובד רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, לממונה ביקורת 

גבולות לעניין החוק.

י"ב בשבט התשע"ז )8 בפברואר 2017(
)חמ 3-284-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

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

הודעה על כוונה למתן צו הגנה
לפי חוק הגנת סמלים, התשל"ה-1974

סמלים,  הגנת  לחוק   )1(2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
על  לצוות  בכוונתי  כי  הודעה  בזה  נמסרת  התשל"ה-11974, 

הגנת הסמל של עיריית קריית ביאליק, כלהלן:

כל מעוניין רשאי להגיש התנגדות למתן צו ההגנה בתוך 
תשעים ימים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות או בשני 
קפלן,   ,2 בניין  הפנים,  למשרד  המאוחר,  לפי  יומיים,  עיתונים 

ירושלים.

כ"ח באדר התשע"ז )26 במרס 2017(
)חמ 3-163-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשל"ה, עמ' 22.  1 
ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשע"ז, עמ' 520; י"פ התשע"ו, עמ' 4334.  1
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החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995(, או שנכללו 
בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-41965, עד 
יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה בתוך 
שנתיים ממועד אישור התכנית כאמור על המקרקעין המפורטים 

להלן, המתוחמים בצבע כחול בתשריט הם שיכונים ציבוריים:

תש"צ מס'ח"חגושהמקום

20000121/4021/1גבעת יואב

הבינוי  במשרד  תכנון  )בכיר(  באגף  מופקדים  התשריטים 
פתוח  שהמשרד  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  וניתן  והשיכון 

לקהל.

ב' בניסן התשע"ז )29 במרס 2017(
)חמ 3-74(

אריק ינאי  
מנהל מחלקת רישום מקרקעין  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  4

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה
 לפי חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(,

התשנ"ה-1995

בתוקף הסמכות לפי סעיף 6)א( ו–)ג( לחוק כביש אגרה )כביש 
הזיכיון  חוזה  לתנאי  ובכפוף  התשנ"ה-11995,  לישראל(,  ארצי 
שנחתם בין מדינת ישראל וחברת דרך ארץ הייווייז )1997( בע"מ, 

אני מודיע כי מיום ה' בניסן התשע"ז )1 באפריל 2017( -

סכומי  עדכון  בדבר  בהודעה  נקבעו  אשר  האגרה  סכומי   )1(
אגרה2, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

)א(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
פחות מ–4 טון

3.42

 )ב(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
4 טון או יותר

10.26

1.71)ג(  באופנוע

אגרה3,  סכומי  בדבר  בהודעה  נקבעו  אשר  האגרה  סכומי   )2(
ביחס לקטע 18, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

 )א(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
פחות מ–4 טון

4.83

  )ב(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
4 טון או יותר

14.49

2.42 )ג(  באופנוע

ד' בניסן התשע"ז )31 במרס 2017(
)חמ 3-2914-ה1(

אבי דור  
המנהל הכללי של חברת  

דרך ארץ הייווייז )1977( בע"מ   
בעל הזיכיון  

 
ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשנ"ח, עמ' 282.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 2594.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 2594.  3

 סעיף
הנושאבחוק

 סכום מעודכן
בשקלים חדשים

1,000תרומה לסיעה8)ב(

2,300תרומה לסיעה בשנת בחירות8)ג(

תרומה במקרה של ויתור על 8ג
מימון

124,900

ג' באדר התשע"ז )1 במרס 2017(
)חמ 3-66-ה5(

חיים אבידור  
   חשב הכנסת

הודעה בדבר השיעור שעליו הורתה המפקחת על 
הביטוח לעניין חברת ביטוח בעלת נתח שוק קטן

לפי חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות 
הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו–2016(, התשע"ו-2015

הכלכלית  התכנית  לחוק   19 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2015 
ו–2016(, התשע"ו-12015 )להלן - החוק(, אני מודיעה כי הורתי 
שסעיפים 14 עד 17 לחוק לא יחולו על חברת ביטוח שנתח השוק 

שלה נמוך מ–6%.

תוקף ההוראה לשנה.

כ"ח בניסן התשע"ז )24 באפריל 2017(
)חמ 3-5247(

                                               דורית סלינגר
 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ס"ח התשע"ו, עמ' 38 ועמ' 57.  1

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון
לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

בהתאם לסעיף 1ג)ב()3( לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-11973, 
עקב  המימון,  יחידת  סכום  שינוי  על  הודעה  בזה  מתפרסמת 
השינוי במדד המחירים לצרכן, ומחודש מרס 2017 יהיה סכום 

יחידת המימון 1,361,200 שקלים חדשים.

כ"ד בשבט התשע"ז )20 בפברואר 2017(
)חמ 3-66-ה2(

אילה פרוקצ'יה  
יושבת ראש הוועדה הציבורית   
לקביעת שיעור יחידת המימון  

ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשע"ז, עמ' 520; י"פ התשע"ו, עמ' 4462.  1

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, 

התשכ"ד-1964

שיכונים  רישום  לחוק  1א)א(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-21964, ובהתאם לסעיף 6)א(
 ,)6 מס'  )תיקון  שעה(  )הוראת  ציבוריים  שיכונים  רישום  לחוק 
המדינה  בידי  שהוקמו  בניינים  כי  מאשר  אני  התש"ע-32010, 
ובנייתם  המדינה  בידי  שנרכשו  או  ביוזמתה,  או  מטעמה  או 

 
י"פ התשע"ד, עמ' 7248.  1

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414.  2

ס"ח התש"ע, עמ' 414.  3
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
4,160הוצאות מימון

2,302הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי 

גירעון נצבר
175,046

11,730  הנחות בארנונה
    -  הוצאות לכיסוי גירעון נצבר

186,776סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
186,776סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"ח בשבט התשע"ז )14 בפברואר 2017(
)חמ 3-360-ה1(

אבי בינמו  
ראש עיריית נשר  

הודעה על מינוי ועדת ערר לענייני ארנונה
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 מועצת המועצה המקומית מבשרת ציון, בישיבתה מיום 
י' בשבט התשע"ז )6 בפברואר 2017(, הרכב חדש של ועדת ערר 

לעניין החוק האמור, כמפורט להלן:

עורך הדין חגי סיטון - יושב ראש

עורכת הדין איילת דהאן-עטיה - חברה

משה לוי - חבר

ב' בניסן התשע"ז )29 במרס 2017(
)חמ 3-265-ה1(

יורם שמעון  
ראש המועצה מבשרת ציון  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.3.2017 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17014/2017

.23.3.2017

מרכזים קהילתיים פתח תקווה,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

פעילויות תרבות4.

כאמור בסעיף 53.

תמצית תקציב רגיל של עיריית נשר - עירייה 
איתנה לשנת הכספים 2017

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(,  
לפקודה,  206)ב(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
אישרה מועצת עיריית נשר את תקציבה הרגיל לשנת הכספים 

2017, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
94,791ארנונה כללית

14,873מפעל המים
1,021עצמיות חינוך
732עצמיות רווחה

6,747עצמיות אחר
118,163סך הכול עצמיות

30,314תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
12,457

1,472תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

20מענקים אחרים ממשרד הפנים
44,263סך הכול תקבולי ממשלה

4,000תקבולים אחרים
7,650הכנסת חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
174,076

12,700הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

186,776סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
186,776סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
25,904שכר כללי

49,235פעולות כלליות
1,880רזרבה להוצאות 1%

9,950מפעל המים
86,969סך הכול הוצאות כלליות

36,547שכר עובדי חינוך
26,679פעולות חינוך
63,226סך הכול חינוך

3,226שכר עובדי רווחה
16,819פעולות רווחה
20,044סך הכול רווחה

    -פירעון מלוות מים וביוב
225פירעון מלוות אחר

225סך הכול פירעון - מלוות

 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; התשע"ד, עמ' 296.  1
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תנאי עבודה6.

.728.3.2017

.831.12.2020 - 3.3.2017

.17015/2017

.215.2.2017

מרכז שלטון מקומי,3.
שלוש הערים הגדולות,

הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי4.
כאמור בהסכמים מיום 14/7/16  513/6/16.
הודעה מס' 66/17.
.728.3.2017
15.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.3.2017
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.183/2017

.23.1.2017

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית,3.
הסתדרות החדשה

ייצור מזון4.

250 עובדים5.

התייעלות וצמצום 6.

.76.3.2017

3.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.184/2017

.223.2.2017

לוריאל ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה מרחב עמקים צפוני

ייצור4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.76.3.2017

.831.12.2019 - 1.1.2017

.185/2017

.22.2.2017

טק מהינדרה לידקום,3.
הסתדרות העובדים החדשה

שירותי תקשורת4.

108 עובדים5.

קליטת עובדי זהורה בטק מהינדרה6.

.76.3.2017

2.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.186/2017

.214.2.2017

י. צרפתי שירותי רכב ומתכת )1979( בע"מ ח.פ 3.
510816697

י. צרפתי שרותי רכב בע"מ ח.פ 511210718,
ארגון עובדים מען

תיקון כלי רכב4.

כלל עובדי החברה5.

תנאי עבודה6.

.715.3.2017

.814.2.2021 - 14.2.2017

.187/2017

.228.2.2017

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

הובלה ימית4.

מפקחים ימיים בשירות המדינה5.

תוספת שכר6.

.715.3.2017

28.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.188/2017

.21.3.2017

שטראוס גרופ בע"מ חטיבת שרשרת האספקה 3.
והתפעול יחידת הלוגיסטיקה באתר שוהם ועכו,
הסתדרות החדשה/ עובדי המזון והפרמצבטיקה

ייצור מזון4.

כאמור בסעיף 58.

תנאי עבודה6.

.715.3.2017

.81.3.2021 - 1.3.2017

.189/2017

.221.2.2017

איסכור מתכות ופלדת בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכות4.

כלל העובדים5.

תוספת שכר6.

.716.3.2017

21.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.190/2017

.223.2.2017

אביק מעבדות ביולוגיות בע"מ3.
הסתדרות החדשה

ייצור כימיקלים4.

כאמור בסעיף 51.

תנאי עבודה6.

.716.3.2017

.831.12.2020 - 1.1.2017

.191/2017

.23.1.2017

תנובה אגודה שיתופית,3.
הסתדרות החדשה
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החברה למרכזי תרבות וספורט לעובד ומשפחתו בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

פנאי4.

כל מרכזי הספורט שיועסקו בחברה5.

גמול השתלמות6.

.728.3.2017

21.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.198/2017

.215.3.2017

כללית הנדסה רפואית בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

שירותים רפואיים4.

כאמור בסעיף 3 להסכם5.

תנאי עבודה6.

.728.3.2017

15.3.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.199/2017

.29.8.2016

קימברלי קלארק ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור נייר4.

עובדים קבועים באתר חדרה5.

מענקים חד פעמיים6.

.722.3.2017

9.8.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1100/2017

.26.3.2017

ברמד אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ח.פ 3,570048611.
הסתדרות החדשה

חקלאות4.

כאמור בסעיף 12 להסכם5.

תנאי עבודה6.

.723.3.2017

6.3.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1101/2017

.228.2.2017

תנובה גליל שותפות מוגבלת,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מזון4.

כאמור בסעיף 54.

תוספות שכר ותנאי עבודה6.

.723.3.2017

.830.9.2019 - 1.10.2016

.1102/2017

.213.2.2017

מחלבות רמת הגולן בע"מ ח.פ 3,510970080.
הסתדרות מרחב כנרת

ייצור מזון4.

כאמור בהסכם5.

עדכון שכר6.

.723.3.2017

.831.12.2017 - 1.1.2017

ייצור מזון4.

כאמור בסעיף 52.

תוספות שכר ומענקים לתקופה שבין 61.1.15-31.12.18.

.76.3.2017

3.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.192/2017

.226.2.2017

נמל מספנות ישראל בע"מ ח.פ 3,51418535.
הסתדרות החדשה

הובלה ימית4.

כאמור בסעיף 53.

תנאי עבודה6.

.721.3.2017

26.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.193/2017

.27.3.2017

לאופר תעופה - ג.ה.י בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

כאמור בסעיף 51.5.

תנאי עבודה6.

.721.3.2017

7.3.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.194/2017

.27.3.2017

לוריאל ישראל בע"מ ח.פ 3,511397002.
הסתדרות החדשה

ייצור מזון4.

כאמור בהסכם5.

תוספת שכר6.

.721.3.2017

.831.12.2018 - 1.1.2017

.195/2017

.27.3.2017

קוראל סבנטי וואן שיפינג בע"מ ח.פ 3,514267467.
הסתדרות החדשה

הובלה ימית4.

כאמור בסעיף 6 )ימאים(5.

תנאי עבודה6.

.727.3.2017

7.3.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.196/2017

.213.2.2017

האוניברסיטה הפתוחה,3.
הסתדרות החדשה/ הסתדרות המעו"ף

שירותי חינוך4.

עובדים מנהליים5.

תיקונים בהסכם 69/6/10.

.728.3.2017

13.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.197/2017

.221.2.2017
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: ירושלים, שכונה: נווה יעקב רחוב: לאה גולדברג 10 

 X: 222985 קואורדינטת
 Y: 638775 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30645 )מוסדר(, חלקות בשלמותן 18, חלקות בחלקן 73 

מטרת התכנית: 
הרחבת יח"ד ותוספת קומה, תוספת יחידת דיור אחת ותוספת 

מחסנים, רח' לאה גולדברג 10 , ירושלים.

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

שינוי יעוד מאזור מגורים 1 לאזור מגורים ג' ולשטח ציבורי   
פתוח.

שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ג'.   
קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:   .2

ג',  ב',  א'  קרקע,  בקומת  בנייה  לתוספת  בינוי  קביעת  א. 
בהתאם  בהן,  הקיימות  הדיור  יחידות  הרחבת  לשם 

לנספח בינוי לקיים בשטח.

קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבניין הקיים, לשם  ב. 
שמתחתיה  בקומה  הקיימות  הדיור  יחידות  הרחבת 
לנספח  בהתאם  חדשה,  דיור  יחידת  תוספת  ולשם 

הבינוי.

תוספת  לשם  מרתף  קומת  לתוספת  בינוי  קביעת  ג. 
מחסנים, בהתאם לנספח בינוי.

קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור.  .3
מ"ר,  ל–2369.76  וקביעתם  בשטח  הבנייה  שטחי  הגדלת   .4
מתוכם 1861.01 מ"ר שטחים עיקריים ו–508.75 מ"ר שטחי 

שירות. 
הגדלת מס' יחידות הדיור מ 15 יחידות דיור ל 16 יחידות   .5

דיור.
הגדלת מס' קומות מ–4 מעל ה–0.00 ל–5 קומות מעל ה–0.00   .6

ולקומה אחת מתחת ל–0.00. 
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.  .7

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .8
קביעת הוראות בגין בנין/מבנה/גדר/מדרגות להריסה.  .9

קביעת הוראות בגין עצים לעקירה, ועצים לשימור.  .10
איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים.  .11

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 
פרט  בכל  או  בבניין,  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל 
כל  וכן  ידי התכנית,  על  נפגע  תכנוני אחר, הרואה את עצמו 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר ספרא 1, 
קומה 4, טלפון 02-6296811. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טלפון 02-6290263. 

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

עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

.1103/2017

.220.12.2016

מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

קרנות פנסיה4.

כלל עובדי מבטחים שחל עליהם הסכם הקיבוצי5.

החלת הוראות הסכם מסגרת מיום 18.4.2016 והסכם 6.
המתקן

.728.3.2017

20.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1104/2017

.220.12.2016

קרן גמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ 3.
)בניהול מיוחד(,

הסתדרות החדשה
קרנות פנסיה4.
עובדי קג"מ שחל עליהם ההסכם5.
החלת הוראות הסכם מסגרת מיום 18.4.2016 וההסכם 6.

המתקן
.728.3.2017
20.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

ח' בניסן התשע"ז )4 באפריל 2017(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0316562

שם התכנית: הרחבות דיור ותוספת יח"ד ומחסנים, 
ברח' לאה גולדברג 10, ירושלים 

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

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 101-0316562.
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
3907 החלפה  
5022 כפיפות 

5166 ב'  כפיפות  
62 החלפה  

מק/ 3907 א'  החלפה 
מק/ 5022 א'  כפיפות  

1978 א'  שינוי  
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0405779

שם התכנית: הרחבות דיור ופיצול יח"ד רח' עמוס 14, 
ירושלים 

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

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 101-0405779
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

11741 כפיפות  
62 החלפה  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: ירושלים, שכונה: כרם אברהם רחוב: עמוס 14 

X: 220559 קואורדינטת
 Y: 633019 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30082, מוסדר, חלקות בשלמותן: 106, חלקות בחלקן: 5. 

מטרת התכנית: 
הרחבת יח"ד קיימות ותוספת 2 יח"ד חדשות ע"י פיצול יח"ד 

קיימת. 

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

קביעת הבינויים הבאים בשטח:  ב. 
פיצול יחידת דיור קיימת בקומה ב' ל–3 יח"ד.   .1

יח"ד  הרחבות  לשם  וג'  ב'  בקומות  בנייה  תוספות   .2
מוצעת בקומה ב'. 

תוספת בנייה בקומת הגג לשם יצירת יציאה לקומת   .3
הגג. 

הכל בהתאם לנספח הבינוי.   .4
קביעת קווי בנין לתוספות הבנייה כאמור.  ג. 

הגדלת שטחי הבנייה בשטח.  ד. 
הגדלת מס' יח"ד מ–5 יח"ד ל–7 יח"ד.  ה. 

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

קביעת הוראות בגין עצים לשימור.  ז. 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0401091

 שם התכנית: שינוי קוי בנין תוספת מרפסות 
ברח' יונה 24, בשכונת כרם אברהם 

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

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 101-0401091.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

101-0075879 כפיפות  
62 החלפה  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: ירושלים, שכונה: כרם אברהם, רחוב: יונה 24 

X: 220732 קואורדינטת
 Y: 633110 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30081) לא מוסדר( מס' חלקות בשלמותן : 139 

מטרת התכנית: 
שינוי קווי בניין עבור מרפסות מוצעות. 

עיקרי הוראות התכנית: 
בינוי  לנספח  בהתאם  מרפסות,  לתוספות  בינוי  קביעת   .1

ובהתאם לקיים בשטח. 
קביעת קווי בנין חדשים לבניין, כאמור.    .2

בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת    .3
בשטח. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 
פרט  בכל  או  בבניין,  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל 
כל  וכן  ידי התכנית,  על  נפגע  תכנוני אחר, הרואה את עצמו 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר ספרא 1, 
קומה 4, טלפון 02-6296811. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טלפון 02-6290263. 

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

עבודתו(, תשמ"ט - 1989.
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פרט  בכל  או  בבניין,  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל 
כל  וכן  ידי התכנית,  על  נפגע  תכנוני אחר, הרואה את עצמו 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר ספרא 1, 
קומה 4, טלפון 02-6296811. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טלפון 02-6290263. 

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

עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0470484

שם התכנית: קביעת הוראות להפקעת שטח חלקה 10 
בגוש 29991, הר הזיתים, ירושלים

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

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 101-0470484
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

עמ/9 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: ירושלים, שכונה: הר הזיתים רחוב: דרך יריחו 

X: 222877 קואורדינטת
 Y: 631361 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 29991) לא מוסדר( מס' חלקות בשלמותן: 10

מטרת התכנית: 
קביעת הוראות להפקעת שטח חלקה 10 בגוש 29991, הר הזיתים, 

ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת הוראות להפקעת שטח חלקה 10בגוש 29991, הר הזיתים, 

ירושלים. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 
פרט  בכל  או  בבניין,  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל 
כל  וכן  ידי התכנית,  על  נפגע  תכנוני אחר, הרואה את עצמו 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר ספרא 1, 
קומה 4, טלפון 02-6296811. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טלפון 02-6290263. 

בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר ספרא 1, 
קומה 4, טלפון 02-6296811. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טלפון 02-6290263. 

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

עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0408567

שם התכנית: שינוי קוי בנין ואיחוד וחלוקה מחדש, 
רח' אבן שפרוט 3 ,ירושלים

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

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 101-0408567.
איחוד וחלוקה: איחוד ו/ או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

תחום התכנית/בחלק מתחם התכנית 
היתרי בנייה והרשאות: 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
1294/א' שינוי 
5166/ב'  כפיפות  

9988 שינוי  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: ירושלים, שכונה: שערי חסד, רחוב: אבן שפרוט 3 

X: 220140 קואורדינטת
 Y: 631520 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30039)מוסדר( מס' חלקות בשלמותן : 131,219 

מטרת התכנית: 
שינוי בקווי בנין ואיחוד וחלוקה מחדש בחלקות מס' 131,219, 

ברח' אבן שפרוט 3, ירושלים. 

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה מחדש של חלקות 131 ו–219 בגוש 30039,  א. 

בהסכמת בעלים. 
שינוי יעוד שטח מדרך לאזור מגורים ומאזור מגורים לדרך,  ב. 

ללא שינוי בשטח של כל אחד מהיעודים המקוריים. 
קביעת קוי בנין חדשים בתחום תא שטח מס' 1.  ג. 

ביטול קטע מדרך ציבורית מאושרת, הרחבת דרך ציבורית  ד. 
מאושרת וקביעת הוראות לחניה ציבורית ולחניה פרטית 

ולתחזקותן. 
קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה.  ה. 

קביעת הוראות בגין עץ לשימור.  ו. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 
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מרחב תכנון מקומי בית שמש

 הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי
לתכנית מפורטת

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה 
התשכ"ה-1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מפורטת  לתכנית  שינוי  המהווה  תכנית  מופקדת  שמש  בית 
הנקראת " תכנית מס' 102-0480376 המהווה שינוי לתכנית מס' 

בש/186 גרסה 17 להוראות התכנית ו–13 לתשריט. 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם: 
ישוב: שכ' מ'3, רמת בית שמש. רח' הרב שלמה זלמן אויירבך, 
הבעל שם טוב וחלקת יהושוע. גוש 34294 חלק מחלקות 52,89 
וקואורדינאטה   199785 רוחב  קואורדינאטה  בין  השטח  ו–96. 

אורך 623884.

עיקרי הוראות התכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת 39 יח"ד ומסחר, בתוספת זכויות 
מעבר  בנושא  אזהרה  הערת  ורישום  ומסחר  למגורים  בנייה 

לכלי רכב והולכי רגל. 
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.   .1

הגדלת מס' יחידות הדיור מ–32 ל–39 יח"ד.    .2
מ"ר   4945 )מתוכם  סה"כ  מ"ר   8435 בנייה  זכויות  קביעת    .3
שטח עיקרי ו–2290 מ"ר שטח שרות מיועד למגורים ו–830 
מ"ר שטח עיקרי ו–370 מ"ר שטח שרות מיועד למסחר )לא 

כולל חניון תת-קרקעי(.
תוספת 86 מ"ר שטח עיקרי ו–135 מ"ר שטח שרות למסחר.   .4

3 לתא  100 מ"ר שטח עיקרי למגורים מתא שטח  העברת    .5
שטח 1. 

וקביעת  וגג  ל–7  וגג  1 מ–5  הגדלת מס' קומות בתא שטח    .6
שיא גג ב– 382.44 מ' - 26.84 מ' מעל ה- 0-0, ובתא שטח 4 

שיא גג ב– 376.84 מ'. 
קביעת 0-0 חדש בכל מגרש.    .7
שינו בשיעור תכסית השטח.    .8

קביעת קווי בנין.   .9
בנין  לקווי  מעבר  הצללות  ו/או  גזוזטראות  הבלטת  תותר    .10

עד 40% מהמרווח. 
ולהולכי רגל  זכות מעבר לכלי רכב  קביעת אזורים למתן    .11

ורישום הערת אזהרה בהתאם. 
קביעת הוראות בינוי ועיצוב.   .12

קביעת הוראות להריסת מבנים/גדרות.אלמנטים בנויים.    .13
קביעת תנאים למתן היתר בנייה וקביעת שלביות.   .14

מתחת  ממפלס  שרות  שטח  מ"ר   55 העברת   4 שטח  בתא   .15
למפלס כניסה הקובעת למפלס מעל כניסה הקובעת. 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  המעוניין  כל  לקהל,  פתוחים  האמורים 
וכל  התכנית,  ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט 
100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  הזכאי לכך ע"פ סעיף 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
המתנגדים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית, נחל שורק 8, 
יומצא  02-9900778, העתק להתנגדות  טלפון:  בית שמש  רמת 
רח'  ירושלים  ולבנייה מחוז  למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

שלומציון המלכה 1 ירושלים טלפון : 02-6290222 . 

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

עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0396440

שם התכנית: חלוקה לשני תאי שטח וקביעת קוי 
בנין, בי"ס איילת השחר, ג.שאול 

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

 .101-0396440
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' תכנית סוג היחס 
בת/4718  שינוי  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: ירושלים, שכונה: ג.שאול רחוב: וייץ יוסף 3 

 X: 218000 קואורדינטת
 Y: 632500 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30261 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן: 189 

מטרת התכנית: 
חלוקת חלקה 189 בגוש 30261 לשני תאי שטח וקביעת קווי בנין 

בכל אחד מתאי שטח אלה, גבעת שאול, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת הוראות לחלוקת חלקה מס' 189 בגוש 30261 לשני  א. 

תאי שטח. 
קביעת קווי בנין מירביים בכל אחד מתאי שטח אלה.  ב. 

קביעת השימושים המותרים בכל אחד מתאי שטח אלה.  ג. 
קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.  ד. 

קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.  ה. 
קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה.  ו. 

 ,7345 פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
עמ' 10041, בתאריך 19/9/2016

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים, 
במשרדי  וכן   .02-6297160/1 טלפון  ירושלים   ,1 ספרא  כיכר 
הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .02-6290263 טלפון:   ,91010
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה ירושלים  
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המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לתכנית מי/במ/444/א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מטה יהודה

ישוב: נווה מיכאל - רוגלית
כל תחום מושב נווה מיכאל

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 34284 מחלקה: 1 עד: 1 חלקי
גוש: 34284 מחלקה: 2 עד: 2 שלם
גוש: 34284 מחלקה: 5 עד: 5 חלקי
גוש: 34284 מחלקה: 6 עד: 6 חלקי
גוש: 34284 מחלקה: 7 עד: 7 חלקי
גוש: 34285 מחלקה: 4 עד: 4 חלקי
גוש: 34285 מחלקה: 6 עד: 6 חלקי
גוש: 34285 מחלקה: 9 עד: 9 חלקי

גוש: 34285 מחלקה: 12 עד: 12 שלם
גוש: 34285 מחלקה: 13 עד: 13 שלם
גוש: 34285 מחלקה: 14 עד: 14 שלם
גוש: 34285 מחלקה: 15 עד: 15 שלם
גוש: 34285 מחלקה: 16 עד: 16 שלם
גוש: 34285 מחלקה: 17 עד: 17 שלם
גוש: 34285 מחלקה: 56 עד: 56 חלקי
גוש: 34285 מחלקה: 82 עד: 82 חלקי
גוש: 34286 מחלקה: 40 עד: 40 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדרת גודל וצורת מגרשים בהתאמה למצב הקיים בשטח. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   ,2912 עמ'   ,6969 פרסומים  ובילקוט   19/12/2014

.21/1/2015

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
טל'  שמשון,  ד"נ  הר-טוב,  אזורי  מרכז  יהודה  מטה   ובנייה 
02-9900947/6 ובמשרדי לשכת התכנון המחוזית רח' שלומציון 
המלכה 1 ירושלים, טל' 02-6290200 , כל המעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית מס' 
 151-0072199

 שם התכנית: קיבוץ נחשון מק/601/ג - 
הסדרת ייעודים ע"י איחוד וחלוקה

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  שינוי  אישור  בדבר  תשכ"ה-1965, 

 .151-0072199

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי מי / 601 / א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מטה יהודה

ישוב: קיבוץ נחשון
נחשון הוא קיבוץ צפונית לבית שמש השייך למועצה אזורית 

מטה יהודה - על כביש מס' 3.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 4832 מחלקה: 29 עד: 29 חלקי

ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון, אלא אם כן הוגשה 
כל  את  המתאמת  תצהיר  ובליווי  הנימוקים  בפירוט  בכתב 
התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן  העובדות 
וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה 

עבודתו(, תשמ"ט-1989.

משה מונטג  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה בית שמש  

הוועדה לתכנון ובנייה הראל

הודעה בדבר ביטול הפקדה תכנית מפורטת
הודעה מתוקנת בדבר הפקדה תכנית מפורטת מס' 

152-0071399
בזו הודעה על ביטול הודעת הפקדה תכנית מפורטת  נמסרת 
 31/12/2012 ביום:  בעיתונים  שפורסמה   152-0071399 מס' 
ובילקוט הפרסומים מס': 6543 עמוד: 2625 בתאריך: 5/2/2013, 
וכי בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, 
נמסרת הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 152-0071399,

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
מס' תכנית סוג היחס:  
הל/250/ד שינוי 

מי/274 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מבשרת ציון

ישוב: מבשרת ציון, כתובת: האורן 19

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 30472 חלקי חלקות: 33, 34, 35, 36, 37

מטרת התכנית: 
תיקון גבולות ושנוי בקווי בניין ללא תוספת שטחי בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
א. קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה בהסכמה.

ב. קביעת קווי בניין חדשים.
ג. הקמת קומת חניה תת קרקעת.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה הראל, כתובת: רח' החוצבים 2, ת.ד. 3424, מבשרת ציון 
בה,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .02-533-3125/6 טלפון:   .90805
ובאתר  לקהל.  פתוחים  ובשעות שהמשרדים האמורים  בימים 

www.v-harel.co.il האינטרנט של הועדה בכתובת

איתן גינזבורג  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה הראל  

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית מס' 
 151-0065912

שם התכנית: נווה מיכאל )רוגלית( חלוקה מחדש של 
מגרשים

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  שינוי  אישור  בדבר  תשכ"ה-1965, 

 .151-0065912
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לא תותר חלוקת יח"ד שהורחבו עפ"י תכנית זו וזו תהיה    .3
סטייה ניכרת. 

לא תותר העברת שטח שלא נוצל למקום אחר בבניין.    .4
ההרחבות יהיו עפ"י תב"ע אגפים.   .5

לרבות  הבנייה,  בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי    .6
החזית  וציפוי  עיצוב  הצורך,  עפ"י  הבניין  שיפוץ  לעניין 

וכדו'. 
חלקי הבנין הקיימים מחוץ לקוי בנין יותרו כל עוד הבניין    .7

קיים ולא נהרס.
מיקום החלונות ייקבע בהיתר הבנייה בתאום עם מה"ע.    .8

ההרחבה תיבנה עפ"י ת.י. 413 לרעידות אדמה.    .9
תובטח יציבות הבניין הקיים בזמן הבנייה ולאחריה.    .10

העמודים יוצמדו ככל הניתן לעמודים הקיימים ויתוכננו    .11
כך שלא יגרמו למטרד לבניין הקיים. 

לא יותרו בליטות למעט סוכות ומרפסות שמש מעבר לקווי    .12
הבניין ששונו בתוכנית זו. 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק, 
רח' דוד המלך 11, בני-ברק, טל' 03-5776579. העתק התנגדות 
הממשלה,  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

דרך בגין 125, תל אביב(.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
מדויקת  וכתובת  טלפון  לציין  יש  וכן  תשמ"ט-1989,  עבודתו( 

של המתנגד. 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
501-0440586

 שם התכנית: תוספת יח"ד ברחוב גוטמכר 15 
בבניין חדש

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל–אביב, 

מופקדת תכנית מפורטת מס': 501-0440586.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/255, 501-0211441

שטח התכנית: 697.000
רשות מקומית: בני ברק

כתובות: גוטמכר 15 

גושים וחלקות: 
גוש: 6192 חלקה/ות: 688

מטרות התכנית: 
תוספות ושינויים עפ"י סעיף 62א)א(: 

ניוד זכויות עפ"י סעיף )9(. א.  
תוספת יח"ד עפ"י סעיף )8(. ב.  
שינוי בינוי עפ"י סעיף )5(. ג.  

גוש: 4833 מחלקה: 15 עד: 15 חלקי
גוש: 5468 מחלקה: 7 עד: 7 חלקי
גוש: 5468 מחלקה: 8 עד: 8 שלם

גוש: 5468 מחלקה: 10 עד: 10 שלם
גוש: 5468 מחלקה: 11 עד: 11 חלקי
גוש: 5468 מחלקה: 12 עד: 12 חלקי
גוש: 5468 מחלקה: 13 עד: 13 חלקי
גוש: 5468 מחלקה: 17 עד: 17 חלקי
גוש: 5470 מחלקה: 24 עד: 24 חלקי
גוש: 5470 מחלקה: 34 עד: 34 חלקי
גוש: 5470 מחלקה: 37 עד: 37 שלם
גוש: 5470 מחלקה: 38 עד: 38 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
הסדרת יעודים בקיבוץ ע"י איחוד וחלוקה. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1/7/2016 ובילקוט פרסומים 7297, עמ' 8320, בתאריך 4/7/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  שמשון  ד.נ.  הר-טוב,  אזורי  מרכז  יהודה  מטה   ובנייה 
02-9900947/6 ובמשרדי לשכת התכנון המחוזית רח' שלומציון 
המלכה 1 ירושלים, טל' 02-6290200, כל המעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 
ניב ויזל  

ממלא מקום יושב ראש ועדת המשנה
                                          לתכנון ולבנייה מטה יהודה

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
501-0413377

 שם התכנית: הרחבות ושינויים בקווי בנין 
ברח' אחיה השילוני 9

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל–אביב, 

מופקדת תכנית מפורטת מס': 501-0413377.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב

שטח התכנית: 750.000
רשות מקומית: בני ברק

כתובות: אחיה השילוני 9 

גושים וחלקות: 
גוש: 6196 חלקה/ות: 58

מטרות התכנית: 
סעיף  עפ"י  מ"ר   140 של  כולל  לשטח  עד  יח"ד  הרחבת   .1

62א)א()12(.
שינויים בקוי בנין עפ"י סעיף 62א)א()4(.   .2

עיקרי הוראות התכנית: 
שלא  כולל  לשטח  עד  הקיימות  יח"ד  של  הרחבה  תותר    .1
יעלה על 140 מ"ר במסגרת קווי הבניין המותרים בתכנית 

זו ותוכניות תקפות. 
שינוי ק.ב. צידי דרומי ל–3.15 מ'. ]שינוי בשיעור 10%[   .2
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סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית מיוחסת: בי / 430 / ב
סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית מיוחסת: בי / 538

סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית מיוחסת: בי / מק / 497

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 בניין מגורים בן חמש קומות עם חדרים על הגג

 בצפון - חלקה 183
 בדרום- חלקה 185
 במזרח- חלקה 224

 במערב– רחוב אחד העם.

גושים/ חלקות לתכנית: 
 גוש: 7139 מחלקה: 184 עד: 184 שלם

מטרות התכנית: 
תוספת דירת גג באמצעות שימוש בשטחי הבנייה של החדרים 
על הגג, הוספת זכויות בנייה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון 

והבנייה, וקביעת קווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. הוספת 1 יח"ד בקומת הגג במקום חדרים על הגג. 

2. הוספת שטחים עיקריים בהיקף של 106.6 מ"ר. 
3. שינוי גובה יחידת הדיור מ 2.60 מטר ל 3.55 מטר. 

4. שינוי קווי בניין : 
קו בניין צפוני 3.15 מ' , קו בניין דרומי 3.15 מ', קו בניין מזרחי 4 

מ',קו בניין 2.4 מטר למרפסות בלבד. 
5. לא יחול כל שינוי אחר ביחס לתוכניות החלות במקום, למעט 

המצויין במפורש בהוראות תוכנית זו. 

הארץ  בעיתונים:  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,31/8/2016 השקמה   ,02/09/2016 היום  ישראל   ,01/09/2016

ובילקוט פרסומים 7335, מיום כ"ט ב אב התשע"ו, עמ' 9541.

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
ולבנייה, בת ים. על המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ויקטור טל  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה בת ים  

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת הר/מק/2381 
מס' 504-0449918

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  הרצליה,  מרחב 
מס'  הר/מק/2381  מפורטת  תכנית  מופקדת  תל–אביב,   מחוז 

504-0449918 גרסת הוראות 23 גרסת תשריט 12.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי הר / 1903 

שינוי הר / מק / 1903 / א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: הרצליה

ישוב: הרצליה, רחוב: משה דיין )דרך( 

גושים וחלקות: 
גוש: 6422 מחלקה: 45 עד: 45 חלקי
גוש: 6422 מחלקה: 49 עד: 49 חלקי

הגדלת השטח המותר לבנייה בשיעור שלא יעלה על 20%  ד.  
משטח המגרש עפ"י סעיף 16)א()1(.

עיקרי הוראות התכנית: 
בבניין החדש יותרו השינויים הבאים:  א.  

תוספת יח"ד אחת מעבר ל–19 המותרות, סה"כ יותרו    .1
20 יח"ד )כולל דירות גג, דירות שיפוע ודירות תמ"א 

38 ולא כולל דירת נכה(.
תוספת שטחים עד 20% משטח המגרש )שטח זה כולל    .2

שטחי הקלות ככל שאושרו(.
לרבות  הבנייה,  בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי  ב.  
לעניין פיתוח המגרש, חומרי גמר קשיחים, עיצוב הבניין 

וכדו'. 
כל ההוראות של התכניות התקפות, לרבות לגבי דירות גג  ג.  
וסוכות, ימשיכו לחול, למעט השינויים המפורטים בתכנית 

זו.
לא תותר חלוקה ו/או תוספת של יח"ד מעבר למותר עפ"י  ד.  

תכנית זו, למעט דירות נכה עפ"י תכניות תקפות.

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק, 
רח' דוד המלך 11, בני-ברק, טל' 5776579 – 03. העתק התנגדות 
הממשלה,  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

דרך בגין 125, תל אביב(.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
מדויקת  וכתובת  טלפון  לציין  יש  וכן  תשמ"ט-1989,  עבודתו( 

של המתנגד. 

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית 
מס' 502-0414417 )בי/733/מק-אחד העם 9(

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 502-0414417 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / 2 / א
סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית מיוחסת: בי / 30

סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / 30 / א
סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / 328

סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / 328 / ב
סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית מיוחסת: בי / 339
סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית מיוחסת: בי / 377
סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית מיוחסת: בי / 403

סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית מיוחסת: בי / 1 / 403
סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית מיוחסת: בי / 430

סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית מיוחסת: בי / 430 / א
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תל  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  גן,  רמת 
אביב, מופקדת תכנית מפורטת מס' רג/506-0217141. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות תמ"א / 4 / 2 

שינוי תמ"מ / 156 
כפיפות תמ"מ / 219 

כפיפות תמ"מ / מק / 6

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: רמת-גן, רח' ה' באייר כ"א 6

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6177 מחלקה: 52 עד: 52 שלם 
גוש: 6178 מחלקה: 45 עד: 45 שלם

גבולות התכנית: 
רחוב ה באייר 6 פינת רחוב הנחל - כפר אז"ר

המגרש ממוקם בחלקו המערבי של כפר אז"ר, בין הרחובות ה' 
באייר, הפלמ"ח והנחל.

ממערב– גוש 6178 וגוש 6177 חלקה 216.
ממזרח - חלקה 6178 – חלקה 46 וגוש חלקה 53.

מצפון - גוש 6178 - חלקה 49 - רחוב הנחל

מטרות התכנית: 
1. הכשרת עבירות בנייה. 

2. הוספת יחידת דיור שלישית. 
3. קביעת אתר לשימור והוראות לשימורו. 

עיקרי הוראות התוכנית: 
בהתאם  דיור,  יחידות  שלוש  לסה"כ  דיור  יחידת  תוספת   .1

לסעיף 62א)א()8( לחוק התכנון והבנייה. 
הדיור  יחידות  בין  עיקרי  שטח  להעברת  אפשרות  מתן    .2
ובתנאי שסך כל השטח העיקרי יישאר ללא שינוי, בהתאם 

לסעיף 62א)א()9( לחוק התכנון והבנייה. 
תוספת 6% לשטח העיקרי המותר לבנייה שאפשרי לבקשו    .3
התכנון  לחוק  62א)א()9(  לסעיף  בהתאם  הקלה,  במסגרת 

והבנייה.
תוספת ממ"ד ליחידת הדיור הנוספת על פי דרישות פיקוד    .4
העורף, בנוסף על זכויות הבנייה המותרות בתכנית תמ"מ 

 .156
ומיקומה  הפרגולה  שטח  פרגולות.  לבניית  אפשרות  מתן    .5

ייקבע בהתאם לתקנות חוק התכנון והבנייה. 
מזרח  בכיוון  אחת  לקומה  צדדי  בניין  בקו  מקומי  שינוי    .6
בו  בקטע  רק  בתשריט,  שמופיע  כפי  מטר,  ל–3  מטר  מ–4 
קיים מבנה חקלאי/שירות, בהתאם לסעיף 62א)א()4( לחוק 

התכנון והבנייה. 
שינוי מקומי בקו בניין קדמי בכיוון דרום מ–5 מטר ל–2.25    .7
ו–2.90 מטר, כפי שמופיע בתשריט, רק בקטע בו קיים מבנה 
המגורים, בהתאם לסעיף 62א)א()4( לחוק התכנון והבנייה. 
שינוי מקומי בקו בניין קדמי בכיוון דרום מ–5 מטר ל–2.80    .8
מבנה  קיים  בו  בקטע  רק  בתשריט,  שמופיע  כפי  מטר, 
המגורים, בהתאם לסעיף 62א)א()4( לחוק התכנון והבנייה. 
שינוי בינוי ומתן אפשרות לבניית גגות שטוחים בנוסף על    .9
גגות רעפים משופעים המותרים בתכנית התקפה, בהתאם 

לסעיף 62א)א()5( לחוק התכנון והבנייה. 
יהיו  מתן אפשרות לבניית קומת מרתף. השטחים למרתף    .10
מתוך סך השטחים המותרים על פי התכנית התקפה תמ"מ 

.156

גוש: 6422 מחלקה: 53 עד: 53 חלקי
גוש: 6422 מחלקה: 85 עד: 85 חלקי
גוש: 6422 מחלקה: 88 עד: 88 חלקי
גוש: 6422 מחלקה: 91 עד: 91 חלקי

מטרת התכנית: 
באמצעות  התקפות  בתוכניות  הבנייה  שטחי  חלוקת  שינוי 
למשרדים  ממסחר  קרקעיים  על  עיקריים  בנייה  שטחי  המרת 
כל  ומסחר(, ללא שינוי בסך  )מגרש למשרדים   501 בתא שטח 
השטח העל קרקעי המותר לבנייה במגרש זה, וכן הוספת שטחי 
שירות תת קרקעיים. כל זאת ללא שינוי בהוראות הבינוי, גובה 

המבנים ומס' מקומות החניה, שנקבעו בתוכניות התקפות. 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בחלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית הר/1903 והר/

מק/1903 א' 
בתא שטח 501 ביעוד מסחר ומשרדים, העברה של 670 מ"ר  א. 
עיקרי ממסחר למשרדים. בהתאם לסעיף 62 א )א( )6( לחוק. 
ליעוד  קרקעיים  תת  שירות  שטחי  מ"ר   640 של  הוספה  ב. 

מסחר ומשרדים. בהתאם לסעיף 62א )א1( )8( לחוק. 

ניתן לעיין בתכנית המופקדת באתר עיריית הרצליה כשבועיים 
באתר  הבא  בקישור  בעיתונים,  הפקדתה  דבר  פרסום  לאחר 
http: //handasa.herzliya.muni.il/Plane/Pages/taba. :העירוני

aspx
בסרגל הקישורים שבצד ימין יש לבחור בקישורית "תכניות   .1

בנין עיר"
בשדה מס' תכנית יש לכתוב את מס' התכנית ולאחר מכן   .2

ללחוץ על "הצג"
ובארכיב  החץ  על  לחיצה  ע"י  לתכנית  להיכנס  יש   .3

המסמכים מופיעים קישורים למסמכי התכנית הסרוקים.

הועדה  במשרדי  הנמצאת  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
סוקולוב  ברחוב  עיר,  תכנון  מחלקת  ובנייה,  לתכנון  המקומית 
22 הרצליה בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל. כל 
ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  ע"י התכנית,  נפגע  הרואה את עצמו 
סעיף 100 לחוק התכנון והבנייה , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה בסוקולוב 

22 הרצליה.

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

תשמ"ט - 1989. 

משה פדלון זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה הרצליה  

מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
רג/506-0217141

שם התכנית: רג/מק/1692 תוספת יח"ד שלישית 
ושינוי קווי בניין - רחוב ה' באייר 6 כפר אז"ר

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
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 ) מ"ר   693(  60% מ–  מ"ר(   80( בנייה  אחוזי   6.93% תוספת   .3
במצב מאושר ל– 66.93% )773 מ"ר( במצב מוצע.

התוספת תכלול שטח עיקרי + שרות עפ"י סעיף 62א)א( 16   
לחוק התו"ב.

שינוי בקו בנין אחורי - מזרחי מ–6 מ' במצב מאושר ל–5 מ'   .4
במצב מוצע.

שינוי בקו בנין צידי - צפוני מ–4 מ' במצב מאושר ל–3.12   
מ' במצב מוצע.

שינוי בקו צידי - דרומי מ–4 מ' במצב מאושר ל–2.70 מ'   
)לקיר אטום( ול–3.60 מ' במצב מוצע.

שינוי קווי הבנין הינם עפ"י תשריט מצב מוצע.  
במצב  מ'  מ–8  אחד  במגרש  בניינים   2 בין  במרחק  שינוי    .5

מאושר ל–6 מ' במצב מוצע.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, רח' הלל 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6303728 טלפון:  חדרה,   9 יפה 
ב',  בנין   15 הפלי"ם  שד  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי 

חיפה, טלפון: 04-8633427(.

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

תשמ"ט - 1989. 

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חדרה  

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
303-0246207

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 303-0246207 

- קטע כביש גישה לעתלית.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי מכ/318, שינוי מכ/מק/318/א, שינוי ג/555

תמא/35,  כפיפות  תמא/34/ב/4,  כפיפות  תמא/13,  כפיפות 
כפיפות תממ/6

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חוף הכרמל, עתלית 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10529 חלקי חלקות: 1, 2, 4, 5, 6, 8

עיקרי הוראות התכנית: 
באופן  לעתלית,  גישה  כביש  בקטע  דרך  זכויות  הסדרת 
עצי  בשדירת  לפגוע  מבלי  נוסף  מסלול  לסלול  יהיה  שניתן 

הוושינגטוניות העתיקים.
הרחבת דרך בסמכות מקומית לפי סעיף 62א )א(2.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
12/8/2016 ובילקוט פרסומים 7322, עמ' 9102, בתאריך 17/8/2016. 

קביעת בניין לשימור והוראות בדבר שימורו, לפי סעיף 62    .11
א)א()13(. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  המשרדים 
העירוני , www.ramat-gan.muni.il. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
רח'  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
המעגל 26 , ר"ג, טלפון: 03-6753394. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הועדה המחוזית כתובת: קרית הממשלה, דרך מנחם 

בגין 125, קומה 13 ת"א. 

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

תשמ"ט - 1989. 

אביבית מאור נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה רמת גן  

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
302-0437863

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
חיפה,  מחוז  ובנייה  לתכנון  ובמשרדי הועדה המחוזית  חדרה, 
הוראות  שינוי   -  302-0437863 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 

בנייה ברח' תרמ"ב בחדרה בגוש 10035 חלקה 223. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות חד/450/ג
כפיפות חד/450/ה

כפיפות חד/מק/450/ו
כפיפות חד/מק/450/ח

שינוי חד/848

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: חדרה – תרמ"ב 4 חדרה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10035 חלקות במלואן: 223

עיקרי הוראות התכנית: 
1. תוספת במס' יח"ד.

2. תוספת בתכסית קרקע.
3. תוספת באחוזי בנייה.

4. שינוי בקווי בנין.
5. שינוי במרחק בין 2 בניינים במגרש אחד.

מטרת התכנית: 
תוספת 2 יח"ד מ–4 יח"ד במצב מאושר ל–6 יח"ד במצב מוצע.  .1

תוספת 10% בתכסית קרקע מ–30% במצב מאושר ל–40%   .2
במצב מוצע.
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פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התוכנית, וכן 
התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק   100 סעיף  עלפי  לכך  הזכאי  כל 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  חודשיים  תוך 
הפרסומים בעיתונות, למשרדי הועדה המקומית עירון ת"ד 241 
עארה 30025, טל' 04-6351789 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 

הועדה המחוזית חיפה רח' פל–ים 15 א' טל' 04-8633448.

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

שעליהן היא מסתמכת.

נאדר יונס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה עירון-ואדי עארה  

מחוז מרכז

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: גבעת שמואל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
427-0142950

שם התכנית: רח' יצחק שדה -28 שינוי לממ–853
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 427-0142950

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי ממ/853

שינוי ממ/3049
כפיפות ממ/950

כפיפות ממ/10001
כפיפות ממ/10002

כפיפות ממ/2/10004
כפיפות ממ/10005
כפיפות ממ/10006
כפיפות ממ/10008
כפיפות ממ/3005
כפיפות ממ/3180

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: גבעת שמואל

גושים וחלקות: 
גוש: 6189 חלקות במלואן: 636

מטרת התכנית: 
ז'  סימן  ג'  פרק  הוראות  פי  על  מגרשים  לשני  החלקה  חלוקת 
לחוק התכנון והבנייה , קביעת קווי בניין ותוספת יח"ד, הרחבת 

שצ"פ.

עיקרי הוראות התכנית: 
חלוקת החלקה לשני מגרשים בהסכמת בעלים לפי סעיף  א.  

62א)א()1(.
שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א)א()4(. ב.  

שינוי מס' יח"ד מ–4 יח"ד ל–8 יח"ד לפי סעיף 62א)א()8(. ג.  
הרחבת שצ"פ לפי סעיף 62א)א()3( ד.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   ,1279 עמ'   ,7393 הפרסומים  ובילקוט   18/11/2016

.6/12/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה חוף הכרמל, ד"נ חוף הכרמל, טל' 04-8136211 ובמשרדי 
הועדה המחוזית )כתובת: רח' פל–ים 15א חיפה, טל' 04-8633448( 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 

האמורים פתוחים לקהל. 

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
303-0362962

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 303-0362962 

- צומת כניסה לשכונת נחלים עתלית.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/555, שינוי מכ/380, שינוי מכ/528

תמא/35,  כפיפות  תמא/34/ב/4,  כפיפות  תמא/13,  כפיפות 
כפיפות תממ/6

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חוף הכרמל, עתלית

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10540 חלקי חלקות: 11, 12, 14, 16, 21, 22, 23

עיקרי הוראות התכנית: 
הסדרת צומת כניסה לשכונת נחלים.

הרחבת דרך לפי סעיף 62א )א(2.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 12.8.16 
ובילקוט פרסומים מס' 7351, עמוד 10251, בתאריך 26.9.16. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה "חוף הכרמל". דאר-נע חוף הכרמל, טלפון: 04-8136211 
חיפה,  א'   15 ים  פל  רח'  )כתובת:  המחוזית  הועדה  ובמשרדי 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   )04-8633448 טלפון 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

כרמל סלע  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חוף הכרמל  

מרחב תכנון מקומי עירון 

הודעה בדבר הפקדת שינוי תוכנית מתאר
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
עירון,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה 
מופקדת תוכנית מס' 354-0137497, שינוי לתוכניות מתאר מס' 

ען/960

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
מושירפה –מעלה עירון

גושים וחלקות: 
חלק מגוש מוסדר 20301, חלקה בשלמות 1

עיקרי הוראות התוכנית: 
חלוקה חדשה בהסכמת הבעלים. א( 

שינוי בקווי בניין לעניין בנייה קיימת . ב( 
שינוי בהוראות בדבר בינוי . ג( 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתוכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
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גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 5164 מחלקה: 28 עד: 28 בשלמות
גוש: 5164 מחלקה: 29 עד: 29 בשלמות

מטרות התכנית: 
)א(  62א  סעיף  ע"פ   - הבעלים  בהסכמת  וחלוקה  איחוד    .1

סעיף קטן 1 לחוק.
)א(  62א  סעיף  ע"פ  תכסית-  והגדלת  בינוי  תכנית  שינוי    .2

סעיף קטן 4א וסעיף קטן 5 לחוק.
תוספת יח"ד - ע"פ סעיף 62א )א( סעיף קטן 8 לחוק.   .3

תוספת שטחי בנייה ע"פ סעיף 62א )א( סעיף קטן )16( )א( )1(    .4
לחוק.

מילוט  ודרכי  מוגנים  תוספת שטחי שירות עבור מרחבים    .5
על פי סעיף 151 )ג( לחוק.

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה של החלקות בהסכמת הבעלים, לתא שטח    .1
"דרך  בייעוד   1002 שטח  ותא  ד'"  "מגורים  בייעוד   1001

מוצעת".
קומת  מעל  קומות   14 בני  קומות  רבי  משני  בבינוי  שינוי    .2
 9 בני  בניינים  לארבעה  אחד,  כל  לגג  יציאות   + עמודים 
קומות מעל קומת עמודים + יציאות לגג כל אחד בגובה 

של 36 מ' מעל מפלס הכניסה הקובעת לבניין )+-0.00(.
תוספת של 24 יח"ד מעל ל 120 יח"ד המותרות. בסה"כ 144    .3

יח"ד.
הגדלת תכסית מירבית מ– 30% ל– 35%.   .4

השטח  מתאי  אחד  כל  עבור  עיקרי  מ"ר   300 של  תוספת    .5
המקוריים, ובסה"כ תוספת של 600 מ"ר עיקרי.

מוגנים  מרחבים  עבור  שירות  שטח  מ"ר   720 של  תוספת    .6
.)5X144=720( ודרכי מילוט, על פי 5 מ"ר ליח"ד

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .2 המלך  דוד  שד'  לוד,  ובנייה, 
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, קרית הממשלה, 

רמלה, טלפון: 08-9788444(. 

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

תשמ"ט - 1989. 

יאיר רביבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה לוד  

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
408-0246306

 נת/מק/24/700/ג'- תוספת דירה במבנה קיים 
ברח' גבע - מרכז העיר

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965 , כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
וכן   03-7266847 טל'   ,11 עציון  גוש  רח'  גבעת שמואל,  ובנייה 
רחוב  מרכז:  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי 
הרצל 91 רמלה. טל' 08-9788444 ובאתר האינטרנט של משרד 
הפנים www.pnim.gov.il. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יוסי ברודני  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה גבעת שמואל  

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 
423-0428557

שם התוכנית: הר/מק/12/548
נמסרת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור התכנית המהווה שינוי לתוכניות 

הר/מק/8/548,הר/160/ת/4.

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
כתובת: רח' ז'בוטינסקי

גושים וחלקות: 
גוש: 6446, חלק מחלקה: 429

מטרות התוכנית: 
שינוי בקו בניין קדמי לפי סעיף 62א)א(4 לחוק תכנון ובנייה. 

עיקרי הוראות התוכנית: 
שינוי בקו בניין קדמי במגרש מ–5 מ' ל–3.70 מ'.

צומת  האחרון  בעיתון  פורסמה  התוכנית  הפקדת  על  הודעה 
 10045 עמ'   ,7345 הפרסומים  ובילקוט   16.9.16 בתאריך  השרון 

בתאריך 19.9.16.

מרכז  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
רחוב הרצל 91 רמלה טלפון: 08-9788444, וכן במשרדי הועדה 
הוד   28 גמלא  בן  רחוב  השרון  הוד  ובנייה  לתכנון  המקומית 
השרון טלפון: 09-7759666. כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה הוד השרון  

מרחב תכנון מקומי לוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
406-0466326

והביניה,  89 לחוק התכנון  בזו הודעה בהתאם לסעיף  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מרכז,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לוד, 
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' 406-0466326 - גני יער לוד 

גוש 5164 חלקות 28-29 - לד/מק/8501. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות תמא/34/ב/4

כפיפות תמא/2/4
שינוי לד/801

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
בן שמן, לוד
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השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
רשות מקומית - נתניה.

רחוב: בן יהודה מבית: 46 עד בית 48: שכונה: מרכז העיר 
רחוב: הלפרין ירמיהו מבית: 4 עד בית 16: שכונה: מרכז העיר

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8259 חלקות במלואן: 82, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 

112 ,111 ,110 ,109 ,108

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת שטח של סה"כ 15,576 מ"ר למגורים, המהווים 30%  א.  
סעיף  פי  על  שטח(  תא  )בכל  המותרים  השטחים  מסה"כ 

62א)א1()1()א()3( לחוק.
תוספת שטח של סה"כ 1,516 מ"ר למגורים, המהווים 20%  ב.  
משטח המגרש )בכל תא שטח( עפ"י סעיף 62א)א()16( לחוק.
סעיף  עפ"י  יח"ד  ל–264  יח"ד  מ–200  יח"ד,  מס'  הגדלת  ג.  

62א)א()8( לחוק.
תוספת קומות. שינוי מ–2 קומות מרתף + ק"ק כפולה + 14  ד.  
קומות + קומת גג טכנית ל–3 קומות מרתף + ק"ק כפולה + 

18 קומות + קומת גג טכנית עפ"י סעיף 62א)א()4א( לחוק.
ומוסדות ציבור עפ"י  3322 מ"ר למבנים  תוספת שטח של  ה.  

סעיף 62א)א1(6 לחוק.
שינוי של קו בניין למרתפים בתא שטח 4 מ–3 ל–2.5 מ' עפ"י  ו.  

סעיף 62א)א()4( לחוק.
שינוי קו בניין אחורי לשב"צ עפ"י סעיף 62א)א()4( לחוק. ז.  

שינוי של הוראות בדבר בינוי עפ"י סעיף 62א)א()5( לחוק. ח.  

 8.30 משעה  א,ד,ה  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בקרקע  מעונין  כל   16.00 עד   12.00 משעה  ב,  וביום   11.30 עד 
בבנין או בכל 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 
מבין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
ובנייה, הצורן 6, אזה"ת ק. ספיר, נתניה, טל' 09-8603170 העתק 
התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית / ערר )כתובת: רח' 

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444(.

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.

שירי חגואל סיידון  
מ"מ יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה נתניה  

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
408-0117184

 נת/מק/25/500 - רח' אלקלעי 9 נאות הרצל - 
משפ' אופיר

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

 408-0117184

המהווה שינוי לתוכניות הבאות: 
כפיפות נת/400/7

נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז וועדה 
מחוזית מרכז מופקדת תוכנית מפורטת: מס' 408-0246306 

המהווה שינוי לתוכניות הבאות: 
שינוי לתוכנית : 

שינוי נת/100/ש/1
שינוי נת/7/400

שינוי נת/הס/100/ש

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
רשות מקומית - נתניה.

רחוב: גבע 20 שכונה: רמת אפרים, נתניה 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8233 חלקי חלקות: 120

עיקרי הוראות התכנית: 
הפיכת קומת קרקע תחתונה לקומת מגורים )דירה מס' 1(    .1

בהתאם לסעיף 62א )א( )5( לחוק
תוספת קומות מ–2 ע"ע לקומת קרקע תחתונה + ק.עמודים    .2

+ 3 קומות מגורים בהתאם לסעיף 62א)א()4א( לחוק.
תוספת יחידות דיור מ–6 יח"ד ל–10 יח"ד )קיימות 9 יחידות    .3
בהיתר משנת 73 והיחידה המוצעת בקומת קרקע תחתונה( 

בהתאם לסעיף 62א)א()8( לחוק.
תוספת שטחי בנייה מ–722 מ"ר ל–1,353 מ"ר המהווה 87%    .4
62א)א1()1()א()1(  לסעיף  בהתאם  לבנייה  הכולל  משטח 

לחוק.
לסעיף  בהתאם  קיים  מבנה  קונטור  לפי  בנין  קווי  קביעת    .5

62א )א( )4( לחוק

 8.30 משעה  א,ד,ה  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בקרקע  מעונין  כל   16.00 עד   12.00 משעה  ב,  וביום   11.30 עד 
בבנין או בכל 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 
מבין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
 09-8603170 טלפון:  נתניה,  ספיר,  ק.  אזה"ת   ,6 הצורן  ובנייה, 
ערר   / המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  התנגדות  העתק 

)כתובת: רח' הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444(.

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.

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
408-0473892

נת/מק/34/548/ג' - תוספת זכויות פינוי בינוי הלפרין
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965 , כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז וועדה 

מחוזית מרכז מופקדת תוכנית מפורטת: מס' 408-0473892 

המהווה שינוי לתוכניות הבאות: 
שינוי נת/100/ש/1

שינוי נת/7/400
שינוי נת/34/548

שינוי נת/34/548/א
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קביעת קווי בנין: קידמי צפוני 4.5 מ', צדדי מערבי 3.6 מ'    .2
לכל  לקיר אטום  מ'  ו–3  מ'   3.6 דרומי  לכל הקומות, צדדי 
הקומות ע"פ סעיף 62א)א(4 תיקון 101 לחוק תכנון הבנייה. 
תוספת קומות: סה"כ 6 קומות ע"פ סעיף 62א)א(4א לחוק    .3

תכנון והבנייה. 
תוספת יח"ד: סה"כ 9 יח"ד ע"פ סעיף 62א)א(8 לחוק תכנון    .4

והבנייה. 
תוספת זכויות בנייה: 8% )36 מ"ר( משטח חלקה נטו ע"פ    .5

סעיף 62א)א(16 לחוק תכנון והבנייה. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23/9/2016 ובילקוט פרסומים 7357, עמ' 23, בתאריך 6/10/2016

קביעת  ע"פ  פ"ת  בעירית  מידע  במח'  התכנית  לראות  ניתן 
המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   ,03-9053111 בטלפון  מראש  תור 
כל   ,08-9788444 טלפון:  רמלה,   ,91 הרצל  כתובת:  מרכז,  מחוז 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל. 

מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
410-0318923

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 410-0318923. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי פת / 4 / 1210 

כפיפות פת / 2000 
שינוי פת / במ / 14 / 2000

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
יהודה הלוי מס' בית: 5

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6379 מחלקה: 69 עד: 69 שלם

מטרת התוכנית: 
עיקריים,  בנייה  תוספת שטחי  בחלקה,  יח"ד  לתוספת  תוכנית 

תוספת קומות ושינוי בקווי בניין הוראות התוכנית: 
הגדלת מס' יח"ד מ 10 ל 14 יח"ד ע"פ סעיף 62 א )א( 8.    .1

ל6  מזרח  לכיוון  מ'   5.4 בתוכנית  הקבוע  בניין  בקו  שינוי    .2
הקומות הראשונות במקום 6.0 מ' ע"פ סעיף 62 א)א(4. 

תוספת קומות מ 5 קומות + חדרים על הגג ל 6 קומות + 2    .3
קומות חלקיות סה"כ 8 קומות ע"פ סעיף 62 א )א( 5. 

הגדלת השטח המותר לבנייה בשיעור של 20%. שטח עבור    .4
שימושים עיקריים ע"פ סעיף 62א )א( 16. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
31/8/2016 ובילקוט פרסומים, עמ' 9589, בתאריך 19/9/2016

קביעת  ע"פ  פ"ת  בעירית  מידע  במח'  התכנית  לראות  ניתן 
המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   ,03-9053111 בטלפון  מראש  תור 
כל   ,08-9788444 טלפון:  רמלה,   ,91 הרצל  כתובת:  מרכז,  מחוז 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל. 

אוריאל בוסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה פתח תקווה  

כפיפות נת/97/7/400/א
שינוי נת/4/500/א

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
רשות מקומית - נתניה.

רחוב: אלקלעי, בית: 9, שכונה: נאות הרצל, נתניה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8232 חלקים מחלקות: 335, 399, 407

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת תכסית קומת הקרקע מ–35% לעד 55% על ידי ניוד   .1
שטחים מהקומה העליונה בהתאם לסעיף 62א)א()9( לחוק.

שינוי לבינוי בהתאם לסעיף 62א)א()5( לחוק ע"י:   .2
שינוי הוראות התכנית בדבר עיצוב הגג; א. 

הגדלת מס' קומות ממרתף + 2 ק' למרתף + 3 ק'. ב. 
)199.35מ"ר(  ל–85.6%  מ"ר(   163.1( מ–70%  שטח  תוספת   .3

בהתאם לסעיף 62א)א1()1()א()1( לחוק.
שינוי קווי בנין לפי הקיים בהתאם לסעיף 62א)א()4( לחוק:   .4

קדמי לרח' אלקלעי מ–2.0 מ' ל–0.0 מ' א. 
קדמי לח' ברק )שביל( מ–2.0 מ' ל–1.2 מ'. ב. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
ובילקוט הפרסומים 7082, בעמוד 7570, בתאריך 28/07/2015.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ק.  אזה"ת   ,6 הצורן  ובנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  ובנייה 
המחוזית  הועדה  ובמשרדי   09-8603170 טלפון:  נתניה,  ספיר, 
מחוז מרכז, כתובת: רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444. כל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

ש' שר  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה נתניה  

מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
410-0304899

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 410-0304899. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
פת / 2000  שינוי  

פת / במ / 14 / 2000  שינוי  
פת / מק / 41 / 24 שינוי  

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
רחוב: הפלמ"ח מס' בית: 14

רחוב: מ"ג מס' בית: 1

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6373 מחלקה: 300 עד: 300 שלם

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת יח"ד וזכויות בנייה, שינוי בבינוי, הרחבת דרך. 

הוראות התכנית: 
הרחבת דרך ע"פ סעיף 62א)א(2 לחוק תכנון והבנייה.   .1
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מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מס' 
רצ/ מק/8/59/1 413-0475392

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לציון,  ראשון 

מרכז מופקדת תכנית מתאר רצ/ מק/8/59/1 413-0475392

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
רצ/1/59/1 שינוי לתוכנית 

רצ/מק/3/59/1   
רצ/1/1 כפיפות לתוכנית 

רצ/40/1/1    

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ראשון לציון

שד' היובל פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון.

גושים וחלקות בשלמותן: 
גוש: 3629, חלקה: 329, ח"ח: 333

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת תכליות ושימושים במבנים ומוסדות ציבור. א. 

קביעת הוראות והנחיות בנייה ופיתוח. ב. 
קביעת קווי בין. ג. 

קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה. ד. 

כל המעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין 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 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה, הכרמל  בעתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
העתק   ,03-9547905 פקס:   9547577-03  : טלפון  ראשל"צ,   20
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, 

קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 9788444-08.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 
בתצהיר  המלווה  ההתנגדות  בכתב  תשמ"ט-1989.  עבודתו(, 
שם,  שיכללו  המתנגד  פרטי  התכנית  מס'  את  לציין  יש  עו"ד 

כתובת, טלפון ונייד.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מס' 
רצ/ מק'2/51/1 - 413-0482372

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לציון,  ראשון 

מרכז מופקדת תכנית מתאר רצ/ מק/2/51/1 - 4130482372

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
רצ\1/51/1 שינוי לתוכנית 
רצ/40/1/1 כפיפות לתוכניות  
רצ/1/1/יג   

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מס' 
רצ/מק/5/20/1 413-0421644

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לציון,  ראשון 

מרכז מופקדת תכנית מתאר רצ/ מק/5/20/1 - 413-0421644

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
רצ/20/1/א שינוי לתכנית:  

תמא/ 19 כפיפות לתכניות:  
תמא/3/19   
תמא/5/19   

תמא/34/ב/4   

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ראשון לציון

רחוב : בורג יוסף,
'בורג  ברחובות  התחום  שטח   - אסתר"  "גני  ישן  העלמין  בית 

יוסף', 'על כנפי נשרים' ו'יעקב פריימן' - בצפון מזרח העיר.

גושים וחלקות בתכנית: 
גוש: 3940 חלק

מס' חלקות בשלמותן : 46,50
מס' חלקות בחלקן : 18-20,26,52

מטרת התכנית: 
ציבורית  חניה  והקטנת שטח  הישן  העלמין  בית  הגדלת שטח 
ודרכים על פי סעיף 62 א.)א()3( וסעיף 62 א.)א1()5( לחוק התכנון 
והבנייה והגדלת השטח הכולל המותר לבנייה לפי סעיף 62א.

)א1()6( לחוק התכנון והבנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת שטח בית הקברות והקטנת שטח חניה ציבורית ודרכים.  .1

גדלת השטח הכולל המותר לבנייה לצורכי ציבור במגרש   .2
המיועד לבית עלמין ל 500- מ"ר.
קביעת שימושים והוראות בנייה.  .3

קביעת הוראות לשמירה על איכות הסביבה וקיימות.  .4
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  .5

כל המעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין 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 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה, הכרמל  בעתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
העתק   .03-9547905 פקס:   ,03-9547577 טל'  ראשל"צ,   20
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, 

קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 9788444-08.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 
בתצהיר  המלווה  ההתנגדות  בכתב  תשמ"ט-1989.  עבודתו(, 
שם,  שיכללו  המתנגד  פרטי  התכנית  מס'  את  לציין  יש  עו"ד 

כתובת, טלפון ונייד.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: רחובות

רחוב: מנוחה ונחלה מס' בית: 15

גושים וחלקות: 
גוש: 3704 מחלקה: 84 עד: 84 שלם 

מטרת התכנית: 
הגדלת זכויות הבנייה לפי הרפורמה בחוק התכנון והבנייה. 

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת השטח הכולל המותר ב–20% משטח המגרש שהם 188.6 

מ"ר לפי סעיף 62א)א(16)א(1. 

ובשעות  בימים  ובנספחים  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
פרט  בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעונין  כל   ,www.rehovot.muni.il
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 
רחובות  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
רח' בילו 2, רחובות. העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה 

המחוזית )כתובת הרצל 91,רמלה טלפון: 08-9788444(.

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

עבודתו(, תשמ"ט-1989. 

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית שינוי למתאר מס' 
 414-0497024

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
רחובות, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ועדה 
מחוזית מרכז מופקדת תוכנית שינוי למתאר מס' 414-0497024, 

רח/מק/550/ד/38/ב - מתחם גולדין

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
ל רח/2000 / ב / 1  כפיפות  
ל רח/2000 / ב / 6  כפיפות  
ל רח/2000 / ג / 2  כפיפות  
ל רח/2000 / ג / 4  כפיפות  

ל רח/414-0201608  כפיפות  
ל רח/550 / ד / 38  שינוי  

ל רח/מק / 2000 / ג / 3  כפיפות  
ל רח/מק / 550 / ד / 38 / א  שינוי  

ל רח/תמא / 4 / 2  כפיפות  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: רחובות

רחוב: גולדין

גבולות התכנית: 
מרכז העיר, לאורך רחוב גולדין ופינה עם רחוב מנדלי מוכר ספרים. 

גושים וחלקות: 
גוש: 3704 מחלקה: 52 עד: 52 חלקי 

גוש: 3704 מחלקה: 585 עד: 585 שלם 
גוש: 3704 מחלקה: 587 עד: 587 שלם 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ראשון לציון

כתובות: שד' משה דיין דרך פינת כביש4 "צה"ל".

גושים וחלקות בשלמותן: 
גוש: 5025, ח"ח: 309

עיקרי הוראות התכנית: 
הוספת שימושים למבנים ומוסדות ציבור בש.צ.פ מאושר לצורך 
הקמת בריכה טיפולית, והוספת שימושים שאינם לצורכי ציבור 
המיועד  במגרש  הציבוריים  לשימושים  תומכים  כשימושים 

למבנה ציבור שהוא בבעלות הרשות המקומית.
הוספת שימוש למבנים ומוסדות ציבור המיועד לשצ"פ. א. 

זה  ובכלל  במגרש,  המותרים  ושימושים  תכליות  קביעת  ב. 
שימושים תומכים לשימוש הציבורי )שאינם לצורכי ציבור(

קביעת זכויות בנייה, הוראות והנחיות בנייה ופיתוח. ג. 
קביעת קווי בנין. ד. 

קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה. ה. 
קביעת אפשרות להריסת מבנים. ו. 

כל המעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין 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 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה, הכרמל  בעתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
העתק   ,03-9547905 פקס:   9547577-03  : טלפון  ראשל"צ,   20
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, 

קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 9788444-08.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 
בתצהיר  המלווה  ההתנגדות  בכתב  תשמ"ט-1989.  עבודתו(, 
שם,  שיכללו  המתנגד  פרטי  התכנית  מס'  את  לציין  יש  עו"ד 

כתובת, טלפון ונייד.
דב צור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית שינוי למתאר מס' 
 414-0111344

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
רחובות, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ועדה 
מחוזית מרכז מופקדת תוכנית שינוי למתאר מס' 414-0111344, 

רח/מק/550/ד/1/10/20 מנוחה ונחלה 15

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
ל רח/2000 / ב / 1  כפיפות  
ל רח/2000 / ב / 6  כפיפות  
ל רח/2000 / ג / 2  כפיפות  
ל רח/2000 / ג / 4  כפיפות  

ל רח/414-0201608  כפיפות  
ל רח/550 / ד / 20 / 10  שינוי  
ל רח/מק / 2000 / ג / 3  כפיפות  

ל רח/תמא / 4 / 2  כפיפות  
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: רעננה

ישוב: רעננה, רחוב התדהר 5 באזור תעשייה רעננה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 7657 חלקה: 153 

מטרת התכנית: 
שינוי ייעוד קרקע ותוספת זכויות בנייה. 

עיקרי הוראות התכנית: 
ותעסוקה"  מסחר  ל"אזור  תעשייה"  מ"אזור  יעוד  שינוי  א.  

והגדרת השימושים המותרים
הגדלת זכויות בנייה מ–180% עיקרי ל–250% עיקרי  ב.  

הגדלת שטחי שירות מ–20% ל–35% מהשטח העיקרי ג.  
הגדלת תכסית מותרת מ–40% ל–50%  ד.  

תוספת של קומות. ה.  
קביעת זיקת הנאה ברוחב 3 מ' למעבר ציבורי.  ו.  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30/12/2016 ובילקוט פרסומים 7430, עמ' 2618, בתאריך 23/1/2017.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 09-7610516 ג' רעננה, טלפון:  4 קומה  ובנייה רעננה החרושת 
 ,91 הרצל  כתובת:  מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי 
רמלה, טלפון: 08-9788444. כל המעונין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 
איתן גינזבורג  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה רעננה  

מרחב תכנון מקומי זמורה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית בנין ערים מקומית 
מס' 453-0465799

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 

זמורה מופקדת תכנית בניין ערים מקומית 453-0465799 

המהווה שינוי לתכניות 
שינוי לתכניות מס' זמ/4/224
שינוי לתכניות מס' זמ/1/800

כפיפות לתכניות מס' זמ/מק/268
כפיפות לתכניות מס' זמ/224
כפיפות לתכניות מס' זמ/280

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: מזכרת בתיה, כתובת: שמיר דב 7

גושים וחלקות: 
גוש: 3897 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 119 עד: 119 חלקי/שלם: 

בשלמות

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעה ושינוי בקווי בנין עפ"י התשריט עפ"י סעיף 62א)א(   .1

ס"ק 4.
השטחים  כל  סך  הגדלת  ללא  דיור  יחידות  מס'  הגדלת   .2

למטרות עיקריות עפ"י סעיף 62 א )א (ס"ק 8.
ביטול הריסת מבנה קיים מתכנית בתוקף עפ"י סעיף 62א)א(   .3

ס"ק 9.
62א)א(  סעיף  עפ"י  אדריכלי  ועיצוב  בינוי  הוראות  קביעת   .4

ס"ק 5.

גוש: 3704 מחלקה: 589 עד: 589 שלם 
גוש: 3704 מחלקה: 593 עד: 593 שלם 
גוש: 3704 מחלקה: 713 עד: 713 חלקי 
גוש: 3704 מחלקה: 714 עד: 714 שלם 
גוש: 3704 מחלקה: 748 עד: 748 חלקי 
גוש: 3704 מחלקה: 749 עד: 749 שלם 

מטרת התכנית: 
והעברת  קומות  תוספת  בנייה,  שטחי  תוספת  יח"ד,  תוספת 

שטחים בין תאי השטח. 

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת ביח"ד כך שניתן יהיה לבנות בשלושת תאי השטח    .1 
סה"כ 53 יח"ד במקום 40 יח"ד, בתא שטח 1 ,2 ניתן יהיה 
לבנות 18 יח"ד בכל אחד ובתא שטח 3 ניתן יהיה לבנות 17 

יח"ד, לפי סעיף 62א)א()8(. 
תוספת של 20% מהשטח הכולל המותר לבנייה )1160 מ"ר(    .2 
לצורך הוספת יח"ד בהקלה לפי סעיף 151 )ב3( לחוק תכנון 

ובנייה. 
העברת שטחי בנייה עיקריים בין המגרשים, כך ש-105 מ"ר    .3 
לבנייה יועברו מתא שטח 2 לתא שטח 1 ו–72 מ"ר לבנייה 

יועברו מתא שטח 3 לתא שטח 1 לפי סעיף 62א)א()6(. 
תוספת קומות כך שניתן יהיה לבנות בניינים בני 8 קומות    .4 

+ קומת קרקע + חדרי יציאה לגג, לפי סעיף 62א)א()4א(. 
שינוי קוי בנין כך שניתן יהיה להבליט מרפסות לחזיתות    .6 

ל–3 מ' לפי סעיף 62א)א()4(. 

ובשעות  בימים  ובנספחים  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
פרט  בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעונין  כל   www.rehovot.muni.il
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 
רחובות  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
רח' בילו 2, רחובות. העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה 

המחוזית )כתובת הרצל 91,רמלה טלפון: 08-9788444(.

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

עבודתו(, תשמ"ט-1989. 

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה רחובות  

מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
416-0153270, רע/מק/732 -שינוי יעוד ותוספת 

זכויות בנייה, רח' התדהר 5 רעננה
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 416-0153270 
רע/מק/732 - שינוי יעוד ותוספת זכויות בנייה, רח' התדהר 5 

רעננה גרסת הוראות- 46 , גרסת תשריט-24

המהווה יחס לתכניות הבאות: 
שינוי רע / בת / 2002 

שינוי רע / מק / 2002 / יט
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הוגש  כן  אם  אלה  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  הפירוט  בכתב 

שעליהן היא מסתכמת.

עמיר ריטוב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה לב השרון  

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
455-0418780, מק/1/4197

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 455-0418780, 

מק/1/4197

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות: ממ/23/534/ג/1

ממ/2/4031,  ממ/4031,  שד/23/534/ג,  שד/23/534,   שינוי: 
455-0146688

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: סביון

כתובת: השקמה 22, סביון

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6691 חלקה: 37

מטרת התכנית: 
במרווחים  המרתף  לקומת  חצר  בניית  לצורך  בנייה  קו  שינוי 

המותרים. 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קו בנייה בקומת המרתף בלבד בהתאם לסעיף 62 א)א(4.

לא יהיה כל שינוי בשטחי התכנית ובקווי הבניין למבנה כפי 
שנקבעו בתכנית 455-0146688.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
28/12/2016 ובילקוט פרסומים 7404, בתאריך 20/12/2016.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה מצפה אפק, בן ציון גליס 9 פתח תקווה, טל' 03-9302051. 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז מרכז, כתובת: הרצל 91, רמלה, 
א,ג,ה,  בימים  לעיין בה  08. כל המעונין רשאי   -  9788444 טל' 

בשעות 8.00-12.00 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

משה פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה מצפה אפק  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס' 
 207-0232819

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

207-0232819 גרסת: הוראות - 11, תשריט - 8.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג / 287

שינוי ג / בת / 69

לרפת  שימושים  וקביעת  שימור  לנושא  הוראות  קביעת   .5
עפ"י סעיף 62 א )א(ס"ק 13.

שינוי בגובה מרתף מ 2.2 מ' ל–2.49 מ' עפ"י סעיף 62א)א(   .6
ס"ק 9.

ביטול מגבלת תכסית קרקע עפ"י סעיף 62א)א( ס"ק 9.  .7

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
התכנית  ידי  על–  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט 
,וכן כל הזכאי לכך על פי חוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 
את  בעיתונים.  בין הפרסומים  פרסומה המאוחרת  יום ממועד 
ההתנגדות בצרוף תצהיר מעו"ד, יש לשלוח למשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה זמורה לכתובת: בניין מרכז בילו, ת.ד. 
mazkirut@zmora. :188 קרית עקרון. או לשלוח קובץ לכתובת
הועדה  למשרדי  התנגדותו  העתק  ימציא  המתנגד   ,org.il
רח'  הממשלה  קריית  המרכז  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

הרצל 91 רמלה.

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 

נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות\חוקר וסדרי עבודתו( .

רון מוסקוביץ'  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה זמורה  

מרחב תכנון מקומי לב השרון

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת בסמכות 
הועדה המקומית

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
לב–השרון ובמשרדי הועדה המחוזית - מחוז המרכז מופקדת 

תוכנית 412-0398867.

המהווה שינוי לתוכנית: 
צש/9/22-3.

גושים וחלקות: 
גוש: 8689 חלקה: 55 מושב: ינוב

עיקרי הוראות התוכנית: 
מ"ר   30 ניוד  ע"י  קיימת  סגורה  מפולשת  קומה  הסדרת   .1
שטחי שירות מעליית גג לקומת קרקע לפי סעיף 62 א)א()9( 

לחוק התכנון והבנייה.
הוספת 10 מ"ר שטחי שירות לפי סעיף 62 א)א()17( )ב( לחוק   .2

התכנון והבנייה.

שמשרדי  ובשעות  בימים  בתוכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
כל  לקהל.  פתוחים  המקומית  והועדה  המחוזית  הועדה 
הרואה את  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבנין  בקרקע,  המעוניין 
 100 סעיף  עפ"י  לכל  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ע"י  נפגע  עצמו 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 מיום פרסומה של הודעה 
לב– ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעתונים,  זו 
 137 ת.ד.  מונד  דרור דאר תל  בני  צומת  עפ"י הכתובת  השרון 
קבלת  ימי   ,073-2521597 פקס':   09-7960200 טל:   40600 מיקוד 
קהל ב' ג' ה' בשעות 11: 30-08: 30 והעתק ההתנגדות למשרדי 
הועדה המחוזית מחוז המרכז שדרות הרצל 91 טל: 08-9788444.
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מרחב תכנון מקומי מגדל העמק

הודעה בדבר אישור תכנית שינוי למפורטת 
מס'221-0421800 

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 221-0421800. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 ג / 9304 
 ג / 9533

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מגדל העמק.

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
האלונים 13 מגדל העמק

רשות מקומית: מגדל העמק.

גושים וחלקות בשלמותן: 
גוש: 17444 חלקה: 115 

עיקרי הוראות התוכנית : 
סעיף  לפי  בתשריט  מקווקו  אדום  קו  לפי  בניין  בקווי   שינוי 

62א )א()4(.
שינוי בגודל מגרש מנימלי 386 במקום 400, לפי סעיף 62א)א()7(.

הוספת שטחי בנייה עיקרי לפי סעיף 62א. )א( 16 )א( )2(.
הגדלת כיסוי קרקע מ– 40% ל– 65% .

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26/08/2016 ובילקוט פרסומים 7337, עמ' 9592 בתאריך 8/9/16. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
14 ת.ד.  ועדה מקומית מגדל העמק רחוב דרך העמק  ולבנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז משרד   04-6508503 590, טל' 
הפנים ועדה מחוזית, כתובת: נצרת עלית טל' 04-6508503. כל 
המעוניין ראשי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מגדל העמק  

מרחב תכנון מקומי מעלות - תרשיחא

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
223-0371831

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישורתכנית מפורטת תכנית מפורטת מס' 

223-0371831

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 ג / 13342 
 ג / 16653 

הקלה מ– ג / 20110

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ע. מעלות תרשיחא

ישוב: מעלות, שכונת גבעת המימונה רח' האיריס 10

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 18485 מ חלקה: 6 עד: 6 שלם

מטרת התכנית : 
שינוי הוראות בנייה בחלקה 6 במעלות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
רשות מקומית: טבריה.

גושים וחלקות: 
גוש: 15249 חלק מחלקה: 52 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית לפי סעיף 62א )א( )4( 
שינוי קו בניין צידי צד שמאל ל– 2.7 מ' במקום 3 מ' 

שינוי קו בניין אחורי ל– 0 מ' במקום 3 מ' בהתאם לתשריט. 
שינוי קו בניין צידי צד ימין 0 מ' במקום 6 מ' 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22/7/2016 ובילקוט פרסומים 7308, עמ' 8898, בתאריך 26/7/2016.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה ועדה מקומית טבור הארץ ת.ד. 508, טל' 04-6739526 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז משרד הפנים ועדה מחוזית, 
כתובת: נצרת עלית. טל' 6508508 – 04. כל המעוניין ראשי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס' 
 207-0394205

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

207-0394205 גרסת: הוראות - 21 תשריט – 12,

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 ג/12662
1/12/9 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
רשות מקומית: טבריה.

גושים וחלקות:
גוש: 15282 מחלקה: 35 עד: 35 שלם

עיקרי הוראות התכנית: 
1. שינוי קו בניין 

 2. הגדלת אחוזי הבנייה. 
 3. הגדלת מס' הקומות מ–2 ל–3. 

קומות   3 עד  של  בנייה  תותר   101A ,101B שטח  בתאי    .1
בתחום התוכנית. 

בתאי שטח 101A ,101B תותר בניית 3 יח"ד כל אחד וסה"כ    .2
6 יח"ד בתחום התוכנית. 

 .101A תוספת של 85 מ"ר לתא שטח   .3
 .101B תוספת של 85 מ"ר לתא שטח   .4

קווי בניין כמופיע בתשריט.    .5
חלוקת תאי השטח הינה עבור הוראות הבינוי בלבד.    .6

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14/10/2016 ובילקוט פרסומים 7362, עמ' 183, בתאריך 26/10/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה ועדה מקומית טבור הארץ ת.ד. 508, טל' 6739526 – 04 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז משרד הפנים ועדה מחוזית, 
כתובת: נצרת עלית. טל' 6508508 – 04. כל המעוניין ראשי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אליהו זיגדון  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה טבריה  
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המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
פתוחים לקהל.

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה מעלות תרשיחא  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכות הועדה 
המקומית מס' 257-0423574

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון   ,1965 תשכ"ה - 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  העמקים,  מבוא 
מס'  המקומית  הועדה  בסמכות  תכנית  מופקדת  צפון   מחוז 

257-0423574. גרסה: תשריט - 8 הוראות- 9

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
ג / 6659 
ג / 8156 

ג / מק / 009 / 8156 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: רמת ישי

גושים / חלקות לתכנית: 
גוש: 11183 מחלקה: 36 עד: 36 חלקי 

גוש: 11184 מחלקה: 152 עד: 152 חלקי 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קו בניין עבור מרפסת גג מעל מבנה קיים בשטח 

שינוי נקודתי של קו בנין קדמי מ–4 מ' ל–1 מ' - סעיף 62א )א(4 
 שינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי - סעיף 62א )א(5 

כל המעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
בין הפרסומים  פרסומה של ההודעה המאוחרת  ימים ממועד 
"מבוא  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
העמקים" כתובת: רח' ציפורן 5 , נצרת עלית טלפון: 04-6468585 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון 

כתובת: רח' מעלה יצחק 29 נצרת עלית, טל': 04-6508503. 

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפרוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 

)סדרי נוהל בהתנגדויות( תשמ"ט-1989. 

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית בסמכות הועדה 
המקומית מס' 257-0372847

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית בסמכות הועדה המקומית 

מס' 257-0372847. גרסה: תשריט - 7 הוראות - 12 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
ג / 8588 

עיקרי הוראות התכנית : 
 שינוי קווי בנין ע"פי סעיף 62א)א(4 

 שינוי תכסית קרקע מ–30% ל–42% סעיף 62א)א()9( 
ללא  קיים,  מבנה  של   0.0 מ  נמדד  מ'   10.0 מבנה  גובה  שינוי   

התיחסות לשיפועה הקרקע בהתאם לסעיף 62א)א()4( 
שינוי בהוראות בינוי ועיצוב אדריכלי בהתאם לסעיף 62א)א()5( 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2/12/2016 ובילקוט פרסומים 7393, עמ' 1289, בתאריך 6/12/2016. 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעונין  כל 
במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית  לקהל.  פתוחים  האמורים 
גוריון  בן  ובנייה "מעלות-תרשיחא"  הועדה המקומית לתכנון 
1, מעלות טלפון: 04-9578706 ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז 
צפון כתובת: מעלה יצחק 29, נצרת עלית, טלפון: 04-6508503 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלות - תרשיחא

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
223-0457200

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

223-0457200

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 ג / 13342 
 ג / 16653 

הקלה מ– ג / במ / 43

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ע. מעלות תרשיחא

ישוב: מעלות

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 19444 מ חלקה: 63 עד: 63 שלם
גוש: 19444 מ חלקה: 73 עד: 73 חלקי

מטרת התכנית : 
שינוי בהוראות וזכויות בנייה. 

הגדלת קווי בניין קדמי ל–5 מ', צדדי ל– 1 מ' ,ואחורי ל–2 מ' . 
תוספת זכויות בנייה בסה"כ 50 מ"ר . 

עיקרי הוראות התכנית : 
שינוי בהוראות וזכויות בנייה. 

הגדלת קווי בניין צידי מ– 3 מ' ל– 1 מ' ,אחורי מ– 5מ' ל– 2 מ'.לפי 
סעיף חוק 62א)א(4 

תוספת זכויות בנייה בסה"כ 50 מ"ר .לפי סעיף חוק 62)א()א(16. 
גודל  והקטנת  הבנייה  גובה  קביעת  הבנייה,  תכסית  קביעת 

מגרש מינימלי. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27/11/2016 ובילקוט פרסומים 7393, עמ' 1289, בתאריך 6/12/2016. 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעונין  כל 
במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית  לקהל.  פתוחים  האמורים 
גוריון  בן  מעלות-תרשיחא,  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה 
1, מעלות טלפון: 04-9578706 ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז 
צפון כתובת: מעלה יצחק 29, נצרת עלית, טל' 04-6508503 כל 
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ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
, בבניין או בכל  האמורים פתוחים לקהל וכל מעוניין בקרקע 
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, למשרד הועדה המרחבית לתכנון ולבנייה 
מעלה החרמון, מסעדה - רמה"ג 12435. המתנגד ימציא העתק 
התנגדות למשרדי הועדה המחוזית - מחוז הצפון שכתובתה 
: משרד הפנים בניין סיטי 1 אזור תעשיה רחוב מעלה יצחק 29 

נצרת עלית ת"ד 595 מיקוד 1700.

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

תשמ"ט-1989. 

עמוס רודין  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מחוז הצפון  

מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
205-0498352

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
צפון,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  משגב, 
שירותים  מרכז   :205-0498352 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 

משגב–החלפת שטחים-בי"ס "אסיף". 

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי גנ/15478

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: משגב

ישוב: מרכז שירותים משגב

שטח התוכנית: 80.2040 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 19738 חלקי חלקות: 186

גוש: 19816 חלקי חלקות: 4, 5, 7, 12

עיקרי הוראות התכנית: 
גנ/15478 - מרכז שירותים  התאמת תכנית מפורטת מאושרת 
משגב - לתכנון עדכני של מתחם בית הספר העל יסודי משגב, 

הכולל: 
שינוי במיקום שטח בייעוד מבנים ומוסדות ציבור, ושטח   .1
בייעוד ספורט ונופש, תוך שמירה של שטחי ייעודי הקרקע 

בתכנית.
שינוי בהוראות הנוספות-עיצוב אדריכלי בדבר מרחקים   .2

בין מבנים.
שינוי הוראות בדבר מדידת גובה המבנה.  .3

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  המשרדים 
כל   .http: //www.vaada-misgav.org.il המקומית  הועדה 
את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין 
 100 סעיף  ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ע"י  נפגע  עצמו 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: כפר כנא

גושים / חלקות לתכנית: 
גוש: 17398 מחלקה: 33 עד: 33 חלקי 
גוש: 17398 מחלקה: 38 עד: 38 חלקי 
גוש: 17398 מחלקה: 52 עד: 52 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי הוראות בנייה 

שינוי בקווי בניין לפי מצב קיים 
שינוי בגודל מגרש מינימלי שמותר לבנות עליו שני מבנים 

במגרש  מבנים  שני  בין  המותר  בדבר המרחק  בהוראות  שינוי 
אחד 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11/11/2016 ובילקוט פרסומים 7387, עמ' 1055, בתאריך 27/11/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה מבוא העמקים, כתובת: רח' ציפורן 5, נצרת עילית. טלפון: 
04-6468585, ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון כתובת: רח' 
מעלה יצחק 29 נצרת עלית, טל': 04-6508503. כל המעונין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מבוא העמקים  

מחוז : צפון , מרחב תכנון מקומי: מעלה חרמון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
256-0379974

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה , 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מעלה החרמון מופקדת תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית 

מס': 256-0379974 
התרי בנייה והרשאות : תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות: 
סוג היחס מס' התכנית

כפיפות ג/19243
שינוי ג/20349
שינוי ג/6121

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב : בוקעאתא

איזור : שכונה דרומית כרום אלרומאן
X 273410 קואורדינאטה
 Y 788944 קואורדינאטה

גושים וחלקות : 
לא רלונטי

שטח התענית : 
10,509 דונם

מטרת התכנית : 
שינוי תוואי דרך 73 - בוקעאתא ואחוד וחלוקה למגרשים.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי תוואי דרך מאושר מתכנית ג/20349

אחוד וחלוקה למגרשים.
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המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות תמא/34/ב/4

כפיפות תממ/9/2
שינוי 1/02/14
שינוי ג/2483

שינוי ג/19534

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: נצרת עילית

אזור תעשיה ג' , נצרת עילית

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 17532 חלקות במלואן: 76, 77

עיקרי הוראות התכנית: 
התכנית המוצעת היא תשתית תכנונית להסדרת השימושים 
וזכויות הבנייה עבור מתחם משולב למסחר ותעשיה בחלקות 

76 ו–77 גוש 17532, בנצרת עילית. 
הוסיפה  אשר  ג/19534,  התכנית  בגבולות  חלה  התכנית 

שימושים למסחר במתחם.
כגון:  ג/19534  תכנית  של  טכניים  פגמים  לתקן  נועדה  תכנית 
חוסר של שטחי שירות ואי התחשבות בשטחים נלווים לשימוש 

העיקרי לאולמות כמו שירותים, מעברים , מחסנים וכו'.
של  עתידית  להרחבה  נוספים  שטחים  גם  מבוקשים  בתכנית 

פעילות האולמות .
החורג  שימוש  של  לאישור  תכנונית  תשתית  מקנה  התכנית 

למסחר כשימוש קבוע.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה, רח' הגלבוע 16 נצרת עילית, טלפון: 04-6478828. העתק 
מעלה  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

יצחק 29, נצרת עילית , טלפון: 04-6508555(.

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

תשמ"ט - 1989. 

אלכס גדלקין  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה עמק המעיינות  

מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
עמק/מק/38

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' עמק/מק/38 

- תכנית מפורטת - קיבוץ שדה נחום.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/16066

כפיפות תמ"א/35
כפיפות תמ"מ 2/9

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ובנייה משגב, אזור תעשיה תרדיון, ד.נ. משגב 
יומצא למשרדי  20179, טלפון: 04-9990102. העתק ההתנגדות 
הועדה המחוזית, מחוז צפון שכתובת: ת.ד. 595, נצרת עילית, 

מיקוד 17000 - טלפון 04-6508508. 

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
205-0315309

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 205-0315309: 

יעד - מגרש 161.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי ג/12442

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: משגב

ישוב: יעד

שטח התוכנית: 0.5120 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 19805 חלקי חלקות: 37, 39, 46

עיקרי הוראות התכנית: 
1. תוספת שטחי בנייה של 50 מ"ר עיקריים.

מהדרך  ישירה  גישה  יצירת  לצורך  קידמי  בניין  קו  שינוי   .2
הגובלת למבנה המגורים.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16/12/2016 ובילקוט פרסומים 7400, עמ' 1502, בתאריך 13/12/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
טלפון משגב,  תרדיון,  א.ת.  משגב,  כתובת:  משגב.   ובנייה 
כתובת:  צפון,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   .04-9990102
כל המעוניין רשאי   .04-6508508 נצרת עלית, טלפון:   595 ת.ד. 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 
http: //www. המקומית  הועדה  של  האינטרנט  באתר  וכן 

.vaada-misgav.org.il

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה משגב  

מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
211-0462549

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  עילית,  נצרת 
תכנית  מופקדת   1753005 עילית,  נצרת   ,29 יצחק  מעלה  צפון, 
ותעשיה  למסחר  משולב  מתחם   -  211-0462549 מס'  מפורטת 

בחלקות 76 ו–77 גוש 17532, נצרת עילית. 
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שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, טמרה ת.ד. 
377, טלפון: - 04-9868670. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 

הועדה המחוזית, נצרת עילית ת.ד. 595 טלפון: - 04-6508508.

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

תשמ"ט - 1989. 

עציון כוכבי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה שפלת הגליל  

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי אופקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
601-0507517

והבנייה  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
דרום  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אופקים, 
מופקדת תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית מס' 601-0507517

המהווה שינוי לתוכניות הבאות: 
128 / 03 / 23 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם: 
שטח התכנית: 838.000 

ישוב: אופקים

גושים וחלקות: 
גוש: 39668 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 135 עד: 135 חלקי/שלם: חלקי
גוש: 39668 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 262 עד: 262 חלקי/שלם: חלקי
גוש: 39668 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 267 עד: 267 חלקי/שלם: חלקי

מגרש: 395

מטרות/עיקרי הוראות התכנית: 
 שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א)א(4 ללא שינוי של סה"כ המותר 

לבנייה 
 התכנית משנה קווי בניין לפי המצב בשטח 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 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 מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אופקים, 
טלפון: 08-9928542, העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה 

המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום.

כפיפות תמ"מ 9/2
כפיפות תמ"מ9/2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עמק המעיינות

שדה נחום

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 22681 חלקות במלואן: 11
גוש: 22681 חלקי חלקות: 8, 15

גוש: 22863 חלקי חלקות: 2 - 7, 10, 16
גוש: 22864 חלקי חלקות: 33

גוש: 23282 חלקות במלואן: 236 - 237
גוש: 23282 חלקי חלקות: 276

עיקרי הוראות התכנית: 
תכנון מפורט של שטח המגורים והשירותים על בסיס חלוקה 

למגרשים למגורים
הסדרת מערכת השבילים והגישות לכל מגרש המגורים

קביעת הוראות בנייה
חלוקת שטח המגורים למגרשים מוגדרים

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
04/03/2016 ובילקוט פרסומים 7227, בתאריך 13/03/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה "עמק המעיינות". טלפון: 04-6065859 פקס : 04-6581817 
המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   handasa@maianot.co.il דוא"ל: 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל  עילית.  נצרת 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

יורם קרין  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה עמק המעיינות  

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 263-0300772
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
שפלת הגליל, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז 

צפון, מופקדת תכנית מס' 263-0300772 . 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות ג / 15756 

כפיפות ג / 6957

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: - עיריית טמרה 

ישוב: - טמרה - שכונה דרום מערבית 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: - 18584, חלקה: - 2 שלם

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד חלוקה לא הסכמת בהתאם לסעיף 62א)א(1.  .1

סדרת קווי בניין בהתאם לסעיף 62א)א(4.  .2
קביעת גודל מגרש מינימאלי לפי סעיף 62)א(9  .3

הגדלת תכסית קרקע בתא שטח 3 לפי סעיף 62א)א(9.  .4
סעיף  לפי   3 שטח  בתא  בנייה  אחוזי   20% תוספת   .5

62א)א(16)א(.
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תכנית זו כפופה לתכנית מפורטת מס' _2/מק/417 ו– 214/03/2 
על כל הוראותיה , למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

המבקש: חב' ג'גאליש בע"מ

שטח התכנית: _ 0.493 דונם

מיקום: 
מגרש258 ,גוש 40129 ,חלקה 28,שחמון רובע 6, אילת

אישור תכנית:
מיום   ,7376 מס'  פרסומים  בילקוט  ופרסמה  הופקדה  התכנית 
לפי  אישור  טעונה  שאינה  נקבעה   26/09/16 וביום   ,22/08/16

סעיף 109 )א( לחוק.

1. תוספת זכויות בנייה: 
שטח עיקרי:    

מאושר - 180 מ"ר   
מוצע - 230 מ"ר   

עפ"י סעיף בחוק 62א)א(16)א()2(   
שינוי קו בניין לבריכת שחיה וחדר מכונות:    .2

מאושר:    
קו בניין קדמי : 2.0 מ'   

קו בניין אחורי : 4.0 מ'   
קו בניין צדדי : 2.0 מ'   

מוצע :    
קו בניין קדמי : 2.0 מ'   

קו בניין אחורי : 4.0 מ'   
קו בניין צדדי )ימני( : 2.0 מ'   

קו בניין צדדי )שמאלי(: 2.0 מ' -   
וקו בניין לבריכת שחיה וח.מכונות 1.0מ'.   

עפ"י סעיף בחוק 62א)א(   

 16 בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 9293 עמוד  התשע"ו,   7376 מס'  הפרסומים  ובילקוט   16/08/

בתאריך 22/08/16

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי   08  6367114/5- טל:   ,88000 אילת   14 ת.ד.   , ובנייה 
באר-   ,68 ת.ד.   4 התקווה  ברח'  דרום  מחוז  המחוזית  הועדה 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   08  6263820- טל:   ,84100 שבע 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

משה אלמקייס  
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית

לתכנון ובנייה אילת  

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית : 605-0315648
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית 

מס' 605-0315648 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
5 / 03 / 108 / 7 ,שינוי 5 / 03 / 108 / 85 שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, שכונה: רחוב: חומה ומגדל מס': 10 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38029 מחלקה: 48 עד: 48 שלם

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

תשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי אופקים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס' 
601-0458778

שם התכנית: מגרשים 1008,1013 אופקים
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מפורטת  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   תשכ"ה-1965, 

 .601-0458778

שינוי לתכנית: 
128 / 03 / 23 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם: 
שטח התכנית: 13.593 דונם 

ישוב: אופקים

גושים וחלקות: 
1, 16 חלקי/שלם: שלם,   גוש: 39668 חלקי/שלם: חלקי חלקות: 

חלקות: 257 עד: 258 חלקי/שלם: חלקי
גוש: 39882 חלקי/שלם: חלקי חלקות: 155 עד: 156 חלקי/שלם: 

שלם, חלקות: 164, 172 חלקי/שלם: חלקי 

מטרות/עיקרי הוראות התכנית: 
ומוסדות  מבנים  ביעוד  בנייה  זכויות  והוספת  מגרש  הגדלת 
ציבור לדת לצורך הקמת בית כנסת ופונקציות נלוות כמקווה 

טהרה ובית מדרש. 
הגדלת שטח מגרש ביעוד מבנים ומוסדות ציבור לדת, ביטול 
מגרש ביעוד מבנים ומוסדות ציבור ,הקטנת שטח מגרש ביעוד 

שטח ציבורי פתוח. 
הגדלת שטח מגרש ביעוד שטח ציבורי פתוח לפי סעיף 62א)א(1. 

שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א)א(4. 
שינוי הוראות בבינוי )גובה ומס' קומות( לפי סעיף 62א)א(5. 

סעיף  לפי  ציבור  ומוסדות  מבנים  ליעוד  בנייה  זכויות  הוספת 
62א)א(16. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
ובילקוט פרסומים 7396, עמ' 1391, בתאריך 08/12/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   08-9928542 טל'  אופקים,  ובנייה 
מחוז דרום, כתובת: התקווה 4 באר שבע, טל' 08-6263830. כל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל. 

איציק דנינו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה אופקים  

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס': 
602-0395715

נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0395715 
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סעיף  לפי  מ"ר  ל–218  מ"ר  מ–151  בנייה  זכויות  הגדלת    .1
62א)א()1(1)א( כמפורט להלן: 

למטרה עיקרית מ– 130 מ"ר ל– 180 מ"ר.    - 
הקובעת-מ–21  הכניסה  מפלס  מעל  שירות  למטרת    - 
מ"ר ל– 38מ"ר )עבור סככת רכב 15 מ"ר, מחסן 8 מ"ר, 

ממ"ד 15מ"ר( 
שינוי בינוי סטנדרטי לפי סעיף 62א)א()5(.    .2 

הגדלת תכסית לפי סעיף לפי סעיף 62א )א( )9(.    .3 
קביעת קו בניין עבור ממ"ד ומחסן לפי סעיף 62א)א()4(.    .4 

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22/12/2016 בילקוט פרסומים 7357, עמ' 33, בתאריך 06/10/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת.ד.15, באר – שבע טל: 6463650 : 08 

טל אל–על  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה באר שבע  

מרחב תכנון מקומי רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
618-0442988

נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה 
תשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום מופקדת 

תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית מס' 618-0442988 

המהווה שינוי לתוכניות הבאות : 
 262/03/17

.15/223/02/17

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם : 
שטח תכנית : 1,105 מ"ר .

ישוב : רהט, שכונה : אלאחא' -28- מגרש 53 .

גושים וחלקות:
גוש : 400206 חלקות : חלק מחלקה 1 .

מגרש : 53 

מטרות התכנית / ועיקרי הוראות התכנית : 
שינוי קווי בניין , על פי סעיף 62א)א( 4 באופן נקודתי .

שהמשרדים  ובשעות  בימים   , בתכנית  לעיין  מעוניין  כל 
האמורים פתוחים לקהל כל מעוניין בקרקע , בבנין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית , וכן הזכאי לכך 
ימים   60 , רשאי להגיש התנגדות תוך  100 לחוק  על פי סעיף 
מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 
8 רהט.  ת.ד.   , ובנייה רהט  למשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   08/9914903 טל: 
המחוזית ) כתובת : התקווה 4 ת.ד 68 ב"ש , טל: 08/6263971 ( .

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

תשמ"ט 1989 .

גוש: 38029 מחלקה: 118 עד: 118 חלקי
גוש: 38029 מחלקה: 164 עד: 164 חלקי

מטרת התכנית: 
 99 מס'  במגרש   7/108/03/5  ,85/108/03/5 מס'  לתכניות  שינוי 
ברח'   10/2 מס'  בית  להריסת  א'  מגורים  באזור  דו–משפחתי 

חומה ומגדל וקביעת הנחיות לבניית בית חדש על ידי: 
הגדלת סה"כ השטח המותר לבנייה מ– 343.9 מ"ר ל– 531.95    .1
מ"ר לתוספת בנייה עבור בית מס' 10/2 המסומן בתשריט 
62א)א1()1()א()1(  סעיף  לפי  מיוחדות"  "הנחיות  בסימון 

כמפורט להלן: 
למטרה עיקרית מ– 243.9 מ"ר ל– 371.95 מ"ר )הוספת  א  

128.05 מ"ר לבית מס' 10/2(. 
מ"ר   100 הקובעת  הכניסה  מפלס  למטרת שרות מעל  ב.  
סככות  24מ"ר,  ממדים  16.0מ"ר,  )מחסנים  שינוי  ללא 

רכב 60.0 מ"ר( לשתי יח"ד. 
הוספת שטחי שרות תת-קרקעיים בהיקף של 60 מ"ר  ג.  

לבית מס' 10/2 לפי סעיף 62א)א( )15(. 
בקומות  לבנייה  מ'   3 מינימאליים  בניין  קווי  קביעת    .2

העליונות לבית מס' 10/2 לפי סעיף 62א )א( )4(. 
הגדלת תכסית קרקע מירבית לפי סעיף 62א )א( )9(.    .3

קביעת הנחיות להריסה לבית מס' 10/2 לפי סעיף 62א)א(   .4
 .)19(

גג  2 + עליית  שינוי בגובה המבנה - קביעת מס' קומות    .5
במקום קומה אחת לבית מס' 10/2 לפי סעיף 62א)א()4א(. 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
, בבניין או בכל  , כל מעונין בקרקע  האמורים פתוחים לקהל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית , וכן 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה. כיכר מנחם 

בגין 1 ת.ד. 15 באר – שבע, טל' : 6463656 : 08

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

תשמ"ט – 1989 .

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0254300
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0254300 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' : 
שינוי 5 / במ / 75 ,5/במ/4/75

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
 ישוב: באר שבע, נווה מנחם )נחל עשן( רח' חנה 12 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38170 מחלקה: 57 עד: 57 שלם
גוש: 38170 מחלקה: 87 עד: 87 חלקי

מטרת התכנית: 
 ,A87 'שינוי לתוכניות מס' 5/במ/75, 5/במ/4/75 במגרשים מס
מגרש מגורים חד משפחתי עם קיר משותף. רח' חנה 12 בשכונת 

נווה מנחם, על ידי: 
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גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 2683 חלקות במלואן: 2

מטרות התכנית: 
התאמת שטח אזור מגורים בנחלה )בתשריט( להוראות התכנית 
והעברת  מגורים  לאזור  חקלאי  אזור  בין  שטחים  החלפת  ע"י 

מיקום מבנה מגורים קיים לתחום אזור המגורים.
-שינוי קו בנין אחורי לתחום המגורים מ 5.0 מ' ל 0.0 מ'.

-שינוי נקודתי לקו בנין קדמי .
-תוספת 6% שטחי בנייה משטח חלקת המגורים 3 דונם.

-הריסת מבנים קיימים

עיקרי הוראות התכנית: 
כרשום  ד'   3.0 ל  )בתשריט(  בנחלה  מגורים  התאמת שטח   -

בהוראות התכנית המאושרת 156/03/6 .
מגורים-ללא  לאזור  חקלאי  אזור  היעודים  בין  החלפה   -
שינוי בגודל כל יעוד עפ"י סעיף 62 א ) א ()1( ו–62 א )א( )6(
שינוי קו בנין בתחום המגורים ל–0.0 מ' במקום 5 מ' ושינוי   -
נקודתי לקו בנין מדרך מ 10 מ מציר הדרך ל 2.5 מ' עפ"י 

סעיף 62 א )א( )4(
הריסת מבנים קיימים עפ"י סעיף 62 א )א( )19(  -

הוספת שטח בנייה 6% משטח הנחלה 3 דונם עפ"י סעיף   -
לתכניות  והבנייה  התכנון  תקנות  עפ"י   - 62)א()א()9( 

שהופקדו לפני אוגוסט 1989.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
לבירורים:  )טלפון  לקהל,  פתוחים  האמורים   המשרדים 
ובתאום  קהל  קבלת  בימי  המחוזית  ובוועדה   .)08-6776403
ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל  מראש. 
לבירורים:  )טלפון  לקהל,  פתוחים  האמורים  המשרדים  שבהם 
ובתאום  קהל  קבלת  בימי  המחוזית  ובוועדה   .)  08-6776403
אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  מראש. 
ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  ע"י התכנית,  נפגע  הרואה את עצמו 
ממועד  יום   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף 
בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה 
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, חוף אשקלון, העתק 
קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
הממשלה, רח' התקווה 4 באר שבע טלפון: 08-6263791 (. נוסח 
הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה 

 http: //www.hof-ashkelon.org.il בכתובת

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי חוף אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
 633-0469445

שם תכנית: שינויים במגרש 61 - קיבוץ זיקים
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  אשקלון,  חוף 

דרום, מופקדת תכנית מפורטת מס' 633-0469445.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 6/מק/2113 

מרחב תכנון מקומי רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
618-0424168

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
תשכ"ה- 1965 , בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 618-0424168.

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:   
כפופה לתכנית 17 / 03 / 243 / 2 

כפופה לתכנית 17 / 03 / 243 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם: 
רשות מקומית: רהט

גושים וחלקות:
גוש: 100606 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 49 עד: 49 חלקי/שלם: שלם
גוש: 100606 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 69 עד: 69 חלקי/שלם: חלקי

מגרש: 20

מטרות\עיקרי הוראות התכנית: 
 20B , 20A , חלוקה חדשה למגרש 20 שכונה 20 לשני מגרשים

לפי סעיף 62א)א(1. 
שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט . לפי סעיף 62א)א(4. 

קביעת תנאים למתן היתר בנייה 
קביעת הנחיות לבנוי ועיצוב אדריכלי 

קביעת השימושים ומגבלות הבנייה 
חלןקה חדשה למגרש 20 שכונה 20 

קביעת קווי בניין לפי החלוקה החדשה 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   1425 דף   7416 מס'  הפרסומים  ובילקוט   30/12/2016

05/01/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה רהט , למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ת"ד 8 
רהט , טלפון: 08-9914902 ובמשרדי הועדה המחוזית, באר שבע 
)כתובת: התקוה 4 ת.ד 68 ב"ש, טלפון: 08-6263791 (. כל מעונין 
האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי 

פתוחים לקהל.
חליל אלטורי  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה רהט  

מרחב תכנון מקומי חוף אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
 633-0437590

שם תכנית: שינוי שטח צהוב משפ' קרמר חלקה 2 
משק 30 מושב הודיה

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  אשקלון,  חוף 

דרום, מופקדת תכנית מפורטת מס' 633-0437590.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות ד/777 

כפיפות 156/03/6 
כפיפות 7/234/02/6 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חוף אשקלון

ישוב: הודיה 



5583 ילקוט הפרסומים 7495, ח' באייר התשע"ז, 4.5.2017 

מטרות התכנית: 
שינוי קו בנין קדמי בהתאמה לבנייה קיימת 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי לפי סעיף 62 א' )א( )4(: 

- שינוי קו בניין קדמי לפי בנייה הקיימת בשטח המגורים.
- שינוי קו בנין אחורי למגורים ל–0.0 מ' במקום 5.0 מ'

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
לבירורים:  )טלפון  לקהל,  פתוחים  האמורים   המשרדים 
ובתאום  קהל  קבלת  בימי  המחוזית  ובוועדה   .)08-6776403
אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  מראש. 
ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  ע"י התכנית,  נפגע  הרואה את עצמו 
ממועד  יום   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף 
בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה 
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, חוף אשקלון, העתק 
קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
הממשלה, רח' התקווה 4 באר שבע טלפון: 08-6263791 (. נוסח 
הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה 

 http: //www.hof-ashkelon.org.il בכתובת

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי חוף אשקלון

הודעה בדבר אישור תוכנית מס' 633-0199000
שם תכנית: משפ' קימל, מושב ניר ישראל, גוש 2673 

חלקה 43
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 633-0199000.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 136/03/6

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חוף אשקלון

ישוב: ניר ישראל

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 2673 חלקות במלואן: 43

גוש: 2673 חלקי חלקות: 48

מטרות התכנית: 
שינוי בפריסה שבין אזור המגורים בנחלה לבין האזור החקלאי 

בנחלה, ללא שינוי גודל של שני הייעודים. 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מאזור מגורים בנחלה לשטח חקלאי ולהיפך    .1
)ללא שינוי כמות של כל ייעוד(, ע"פ סעיף 62א)א( 1 לחוק 

התכנון והבנייה
קביעת קווי בניין בהתאם לגבול המוצע, ע"פ סעיף 62א)א(4    .2

לחוק התכנון והבנייה.
הוספת 6% שטחי בנייה האפשריים במסגרת הקלה, ע"פ    .3

סעיף 62א)א()9( לחוק התכנון והבנייה.
מוצע  מצב  בתשריט  המסומנים  מבנים/אלמנטים  הריסת    .4

להריסה, ע"פ סעיף 62 א )א()19( לחוק התכנון והבנייה. 

 6/מק/2117 
שינוי 6/120/03/6 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חוף אשקלון

ישוב: זיקים 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 2832 חלקי חלקות: 2

מטרות התכנית: 
ת"ק  שירות  ושטח  עיקריים  בשטחים  בנייה  זכויות  תוספת 

במגרש 61, ביעוד מגורים, בקיבוץ זיקים. 

עיקרי הוראות התכנית: 
הוספת מרתף וקביעת זכויות בנייה , שטחי שירות, מתחת  א.  

לקרקע, בשטח של 95 מ"ר. עפ"י סעיף 62א' )א'( )15( 
הוספת זכויות בנייה מעל הקרקע, שטחים עיקריים בשטח  ב.  

של 43 מ"ר - עפ"י סעיף 62א' )א'( )17( 
 ,)19( )א(  62א'  - עפ"י סעיף  קיימת במרתף  בנייה  אטימת  ג.  

בשטח כולל של 121.6 מ"ר 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
לבירורים:  )טלפון  לקהל,  פתוחים  האמורים   המשרדים 
ובתאום  קהל  קבלת  בימי  המחוזית  ובוועדה   .)  08-6776403
אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  מראש. 
ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  ע"י התכנית,  נפגע  הרואה את עצמו 
ממועד  יום   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף 
בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה 
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, חוף אשקלון, העתק 
קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
הממשלה, רח' התקווה 4 באר שבע טלפון: 08-6263791 (. נוסח 
הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה 

 http: //www.hof-ashkelon.org.il בכתובת

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי חוף אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
 633-0478289

שם תכנית: משק 54 מושב ברכיה
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  אשקלון,  חוף 

דרום, מופקדת תכנית מפורטת מס' 633-0478289.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 170/03/6 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חוף אשקלון

ישוב: ברכיה 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 2692 חלקי חלקות: 75

גוש: 2693 חלקות במלואן: 4
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מרחב תכנון מקומי תמר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 656-0449900
והבנייה  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
דרום  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  תמר 
בניין  קווי  שינוי   ,656-0449900 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 
וניוד זכויות בין קומות במגרש 24 נאות הכיכר, גרסת הוראות 

9, תשריט מצב מוצע גרסה 10
איחוד וחלוקה: התכנית ללא איחוד וחלוקה 

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התוכנית סוג היחס 
22/100/02/10 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: "תמר" 

ישוב : נאות הכיכר

גבולות תוכנית: 
X 235994 קוארדינטה
Y 537907 קוארדינטה

גושים וחלקות לתכנית: 
 גוש: 39063 חלקי חלקות: 1

מטרת התכנית: 
לקומת  עליונה  מקומה  בנייה  זכויות  ניוד  בניין,  בקווי  שינוי 

הקרקע ושינוי בבינוי הכולל הגדלת התכסית.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בקווי הבניין )עפ"י סעיף 62א)א()4(( לפי הפירוט הבא:  א. 

בחזית הצפון מזרחית מ–4.0 מ' ל–2.8 מ', ל–2.1 ול–0.3 מ'.  
בחזית הצפון מערבית מ–4.0 מ' ל–2.8 מ', ל–0.0 מ' ול–2.3 מ'.  

בחזית הדרום מזרחית מ–4.0 מ' ל–0.5 מ' ול–0.3 מ' .  
בחזית הדרום מערבית מ–4.0 מ' ל–2.8 מ', ל–0.5 מ' ול–0.0 מ'.  

ניוד זכויות בנייה מקומה א' לקומת הקרקע )עפ"י סעיף 62  ב. 
א )א()5((

מ"ר  מ–157  התכסית  שטח  הגדלת  הכולל  בבינוי  שינוי  ג. 
ל–215.19 מ"ר )עפ"י סעיף 62 א )א()5((

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  המשרדים 
הוועדה המקומית תמר tamar.bartech-net.co.il .כל המעוניין 
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ע"י 
להגיש התנגדות תוך חודשיים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ובנייה תמר, נווה זוהר ד.נ.ים המלח, טלפון: 08-6688841.

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  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 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק  תשמ"ט-1989. 
המחוזית מחוז דרום )כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 4 

ב"ש. טל' 08-6263791

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15/2/2016 ובילקוט פרסומים 7232, עמ' 4557, בתאריך 21/3/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה "חוף אשקלון" ובמשרדי הועדה המחוזית. נוסח הפרסום 
לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת 
לעיין  רשאי  המעוניין  כל   http: //www.hof-ashkelon.org.il

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

יאיר פרג'ון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה אשקלון  

מרחב תכנון מרחבי נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
652-0421446

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מזרחי,  נגב 
 38A דרום, מופקדת תכנית מפורטת מס' 652-0421446 - מגרש

א.תעשיה ערערה בנגב. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 1/385/03/7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ערערה בנגב

 Aערערה בנגב, איזור תעשיה 38 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 100527 חלקי חלקות: 1, 2

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע הכל על פי סעיף 

קטן 62א)א(4.
 1/385/03/7 מס'  תכנית  והוראות  תכליות  השימושים  כל 

ממשיכות לחול.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המרחבית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ידיעות אחרונות באר  139 בית  נגב מזרחי, רחוב קק"ל  ובנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6230966 טלפון:  שבע 
הועדה המחוזית כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 4 באר 

שבע טלפון: 08-6263791(. 

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

תשמ"ט - 1989. 

דוד בונפלד  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ובנייה נגב מזרחי  
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 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

אוטו רנט נ.ס.ע. בע"מ
)ח"פ 51-402262-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 3.1.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלירן בס, מרח' 

כהנשטאם 3, תל אביב, טל' 050-5208000, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.6.2017, בשעה 
15:30, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלירן בס, מפרק

אסיסטנס )ישראל( ה.ה. בע"מ
)ח"פ 51-491271-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
 ,10.4.2016 ביום  שהתכנסו  נושים,  ובאסיפת  הנ"ל  החברה  של 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
עמית שטילמן, מרח' אבא הלל 3, רמת גן 52118, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

עמית שטילמן, עו"ד
                                     באת כוח החברה

מרחב תכנון מקומי תמר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 656-0237644
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
 656-0237644 תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
שינוי קוי בנין ותכסית במגרש -46נאות הכיכר. גרסת הוראות 

22, גרסת תשריט 21.
איחוד וחלוקה: התכנית ללא איחוד וחלוקה.

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

22/100/02/10 שינוי  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: "תמר"

ישוב: נאות הכיכר.

גבולות התכנית: 
X 236081 קוארדינטה
 Y 537970 קאורדינטה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 39063 חלקי חלקות: 1
גוש: 39691 חלקי חלקות: 4

מטרת התכנית: 
שינוי בקוי הבניין והגדלת התכסית.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי הבניין במגרש מס' 46 במושב נאות הכיכר מ–4.0   .1
מ' ל–2.8 מ' בחזיתות הצפוניות והמערביות, מ–4.0 מ' ל–2.1 
מ' בחזית הדרומית מ–4.0 מ' ל–2.8 מ' בחזית מערבית למעט 
קטע שבו השינוי הוא מ–4.0 מ' ל–1.2 מ' לפי סעיף 62 א' )א( 

ס"ק 4.
הגדלת התכסית במגרש מ–175 מ' ל–190.4 מ' לפי סעיף 62   .2

א' )א( ס"ק 5.
הריסת מבנים לפי סעיף 62 א' )א(ס"ק 19.  .3

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 07/01/16 
ו–14/01/16 ובילקוט פרסומים 7192, עמ' 2916, בתאריך 21/01/16.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי   08-6688841 ד.נ.ים המלח, טלפון:  זוהר  נווה  ובנייה, 
רח'  הממשלה  קריית  כתובת:  דרום,  מחוז  המחוזית,  הועדה 
התקווה 4, ב"ש, טלפון: 08-6263830. כל המעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דב ליטבינוף  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה תמר  
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ב.מ.ד - חיתומים ויזום השקעות בע"מ
)ח"פ 51-178303-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.4.2017, התקבלה החלטה 
דרך  מרח'  רישפן,  אבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מנחם בגין 125, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי רישפן, מפרק

פוסטורל קונטרול בע"מ
)ח"פ 51-264526-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.4.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יערית שניידר, מרח' 

דיזינגוף 266/8, תל אביב, טל' 052-6636836, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יערית שניידר, עו"ד, מפרקת

אובו תקשורת בע"מ
)ח"פ 52-004171-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.4.2017, 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורית 
טל'  ,7179902 מודיעין-מכבים-רעות   ,3 רותם  מרח'  קהן,   לב 

054-4528427, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אורית לב קהן, מפרקת

כברה תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-503154-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.4.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעזר אייברס, מרח' אריה 

בן אליעזר 12/18, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלעזר אייברס, מפרק

ב.ה פנחס רוטנברג 63 רמת גן בע"מ
)ח"פ 51-506863-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נוריאל גאולה, מרח' כנרת 5, 

תיבה 99, בני ברק, טל' 052-6963479, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נוריאל גאולה, מפרק

3000ׂ( בע"מ עראף נסראת ובניו השקעות )
)ח"פ 51-263071-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  גרייב,  כמיל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
העצמאות 132, חיפה, טל' 04-8511335, פקס' 04-8511338, למפרק 

החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

כמיל גרייב, עו"ד, מפרק
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מיליוניימס בע"מ
)ח"פ 51-297545-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.4.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  אברמוביץ,  שלמה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

משה שרת 17, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלמה אברמוביץ, מפרק

נסיעות בדקה האחרונה בע"מ
)ח"פ 51-385609-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.4.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי ברדוגו, מרח' 

ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52527007, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלומי ברדוגו, עו"ד, מפרק

מטרופוליטן טרנספורטיישן סולושנס בע"מ
)ח"פ 51-379241-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.4.2017, התקבלה החלטה 
פינקלשטיין,  יונתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יונתן פינקלשטיין, עו"ד, מפרק

איידיאיי פתרונות בע"מ
)ח"פ 51-356859-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.4.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  נחום,  עדו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
הסורג 1, קומה 4, ירושלים, טל' 072-2345342, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עדו נחום, עו"ד, מפרק

וידאוקול ישראל בע"מ
)ח"פ 51-258992-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.4.2017, התקבלה החלטה 
ויניק-כספי,  אורלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד עו"ד הולדשטיין-שלו, שד' רוטשילד 74-76, תל אביב 

6578517, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אורלי ויניק-כספי, עו"ד, מפרקת

אסטרטגיה חשיבה עסקית יוצרת
)ח"פ 51-289306-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.4.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  אברמוביץ,  שלמה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

משה שרת 17, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלמה אברמוביץ, מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/07/2017 
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. 

אפרוז רמון, מפרק

אבני הרצוג שועלי את גורביץ' ניהול בע"מ 
 )ח"פ 513293613(

)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 
יאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אבני, מרח' פלי"ם 2, חיפה, 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 אבני, מפרק 

פיקס דברים שאוהבים בע"מ 
 )ח"פ 513388355(

)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 19/04/2017 
יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ואקנין, מרח' המדע 8, רחובות, 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.

יצחק ואקנין, מפרק 

ענק הזכוכיות בע"מ 
 )ח"פ 514219997(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/04/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עמית ארד, מרח' אלוף דוד 145, 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.

לסלו - הנדסה ייעוץ טכני ואחזקה בע"מ
)ח"פ 51-251317-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.6.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' חצב 12, 
יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי באום, מפרק

סול סימון )2006( בע"מ 
 )ח"פ 513904169(

)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   03/05/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,75289 לציון  ראשון   ,10 הקורא  עין  מרח'  זילברברג,  עמיחי 

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. 

 10/09/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11:00, 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. 

עמיחי זילברברג, עו"ד, מפרק 

עידן צעצועים 2006 
 )ח"פ 513833723(

)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   01/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרוז 

רמון, מרח' צאלים 14/7, חולון, 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. 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ערן קנטי, מפרק 

מועדון לברידג' בניהולו של אורן לידור בע"מ 
 )ח"פ 512006925(

)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 02/05/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אורון אביקסיס, מרח' אריה דולצ'ין 22, רחובות 7651682, 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.

אורון אביקסיס, עו"ד, מפרק 

מוסך אריה לוי בע"מ 
 )ח"פ 511360315(

)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 02/05/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אורון אביקסיס, מרח' אריה דולצ'ין 22, רחובות 7651682, 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.

אורון אביקסיס, עו"ד, מפרק 

שיא זכס בע"מ 
 )ח"פ 515272128(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18/06/2017 בשעה 14:00, במשרדי המפרקת, רח' 
ה"א באייר 8, 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.

רינת בובליל קדש, עו"ד, מפרקת 

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

עמית ארד, עו"ד, מפרק 

מ.ש. אלעד יוזמה והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 512539438(

)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 03/05/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אברהם עומר, מרח' קק"ל 5, 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.

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

אברהם עומר, עו"ד, מפרק 

ענבי דיאן בע"מ 
 )ח"פ 512564683(

)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 03/05/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
רונן קמרי, מרח' שד' בן גוריון 18/7, אשקלון 7828127, 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.

רונן קמרי, עו"ד, מפרק 

א.ע עסקים בע''מ 
 )ח"פ 515134120(

)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 03/05/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן קנטי, 

מרח' אחד העם 67, 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.
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ג'אפה פיאנו בר בע"מ 
 )ח"פ 515133908(

)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 19/06/2017 בשעה 08:00, אצל המפרק, רח' הברזל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,3
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נעם מנחם זוכמן, עו"ד, מפרק

ים גשר בע"מ 
 )ח"פ 513632687(

)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 03/07/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' עמק 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,25 ברכה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ויסאם גאליה, רו"ח, מפרק 

רנן מד בע"מ 
 )ח"פ 514805993(

)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 25/06/2017 בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' מצדה 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  ברק, לשם הגשת  בני   ,7
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אמיר רנן, עו"ד, מפרק

דור - שביט בע"מ 
 )ח"פ 514660638(

)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 
ושות',  אסטליין  אצל   ,11:00 בשעה   03/07/2017 ביום  תתכנס 
עורכי דין, רח' אחד העם 35, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

חן אלדר, עו"ד, מפרקת 

די. טי. אר. טים פטנטים בע"מ 
 )ח"פ 514523398(

)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 02/07/2017 בשעה 16:00, אצל עו"ד דוד מלניק, רח' 
החשמל 18, 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.

דורון שגב, מפרק

רדיטרייד שיווק סיגרים בע"מ 
 )ח"פ 512757600(

)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 03/07/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' חזקיהו 
המלך 41, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יעקב יצחק אברהמס, עו"ד, מפרק

ורדאטה בע"מ 
 )ח"פ 514606680(

)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 03/07/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
סוקולוב 32, 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.

נועם טויסטר, מפרק 

אל רם פרגולות אלומניום ובניה קלה בע"מ 
 )ח"פ 515194108(

)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 03/07/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' המרד 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,13
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רמי ישי, מפרק

 




