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הסמכת הוועדה המקומית חולון כוועדה מקומית 
עצמאית מיוחדת

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  31א)ה(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965, ולאחר קבלת חוות הדעת של היועץ המשפטי 
לממשלה, המלצת מנהלת מינהל התכנון במשרד האוצר, המלצת 
יושבת ראש הוועדה המחוזית מחוז תל אביב, ולאחר קבלת חוות 
המקומית  הוועדה  את  מסמיך  אני  הבקרה,  יחידת  מאת  דעת 

לתכנון ולבנייה חולון כוועדה מקומית עצמאית מיוחדת.

בספטמבר   19( התשע"ו  באלול  ט"ז  מיום  ההסמכה  תוקף 
2016( עד יום י"ג בתשרי התשפ"ב )19 בספטמבר 2021(.

ט"ז באלול התשע"ו )19 בספטמבר 2016(
)חמ 3-7-ה3(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

הסמכת הוועדה המקומית יזרעאלים כוועדה 
מקומית עצמאית

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  31א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965, ולאחר קבלת חוות הדעת של היועץ המשפטי 
לממשלה, המלצת ממלא מקום מנהלת מינהל התכנון במשרד 
האוצר, המלצת יושב ראש הוועדה המחוזית מחוז צפון, ולאחר 
קבלת חוות דעת מאת יחידת הבקרה, אני מסמיך את הוועדה 

המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים כוועדה מקומית עצמאית.

תוקף ההסמכה מיום י"ג בשבט התשע"ז )9 בפברואר 2017( 
עד יום י"ג בשבט התש"פ )19 בספטמבר 2020(.

י"ג בשבט התשע"ז )9 בפברואר 2017(
)חמ 3-7-ה3(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

הסמכת הוועדה המקומית רמת חובב כוועדה 
מקומית עצמאית

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  31א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965, ולאחר קבלת חוות הדעת של היועץ המשפטי 
האוצר,  במשרד  התכנון  מינהל  מנהלת  המלצת  לממשלה, 
המלצת יושב ראש הוועדה המחוזית מחוז דרום, ולאחר קבלת 
חוות דעת מאת יחידת הבקרה, אני מסמיך את הוועדה המקומית 

לתכנון ולבנייה רמת חובב כוועדה מקומית עצמאית.

בנובמבר   14( התשע"ז  בחשוון  י"ג  מיום  ההסמכה  תוקף 
2016( עד יום י' בכסלו התשפ"ב )14 בנובמבר 2021(.

ט"ו בחשוון התשע"ז )16 בנובמבר 2016(
)חמ 3-7-ה3(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

הסמכה
לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014

חופשי,  יבוא  לצו  2)ג()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
יחזקאל  ריקי  את  מסמיך  אני  הצו(,   - )להלן  התשע"ד-12014 
זרים( במשרד הכלכלה  )עובדים  מנהלת תחום אכיפה  מימון, 
המשרד,  עובדת  היא  עוד  כל  המשרד(,   - )להלן  והתעשייה 
להתיר יבוא טובין ששר הכלכלה והתעשייה או עובדי משרדו 
או הרשויות המשויכות אליו, הם הרשות המוסמכת להתירו, 

כמפורט להלן:

להתיר יבוא טובין המפורטים בתוספת הראשונה לצו בלא   )1(
הצגת רישיון יבוא;

להתיר יבוא טובין המפורטים בתוספת השנייה לצו בלא   )2(
המצאת אישור או עמידה בתנאים;

להתיר יבוא טובין המפורטים בצו בלא עמידה בתנאי סימון   )3(
כאמור בסעיף 7)ד( לצו;

והכול למעט -

יבוא(,  )איסור  המכס  צו  לפי  אסור  יבואם  אשר  טובין  )א( 
התשס"ה-22005;

יבוא טובין לטובת יצוא; )ב( 

יבוא יהלומים ותכשיטים; )ג( 

יבוא לרשות הפלסטינית; )ד( 

פטור מהצגת אישור ת"ר בכמויות קטנות. )ה( 

תוקפה של הסמכה זו לשנה.

כ"א באייר התשע"ז )17 במאי 2017(
)חמ 3-144-ה3(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46.  1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ה, עמ' 40.  2

הסמכה
לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014

חופשי,  יבוא  לצו  2)ג()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אנטורג,  לילך  את  מסמיך  אני  הצו(,   - )להלן  התשע"ד-12014 
 - )להלן  והתעשייה  הכלכלה  במשרד  היבוא  תחום  מנהלת 
המשרד(, כל עוד היא עובדת המשרד, להתיר יבוא טובין ששר 
הכלכלה והתעשייה או עובדי משרדו או הרשויות המשויכות 

אליו, הם הרשות המוסמכת להתירו, כמפורט להלן:

להתיר יבוא טובין המפורטים בתוספת הראשונה לצו בלא   )1(
הצגת רישיון יבוא;

להתיר יבוא טובין המפורטים בתוספת השנייה לצו בלא   )2(
המצאת אישור או עמידה בתנאים;

להתיר יבוא טובין המפורטים בצו בלא עמידה בתנאי סימון   )3(
כאמור בסעיף 7)ד( לצו;

והכול למעט -

יבוא(,  )איסור  המכס  צו  לפי  אסור  יבואם  אשר  טובין  )א( 
התשס"ה-22005;

יבוא טובין לטובת יצוא; )ב( 

 
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46.  1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ה, עמ' 40.  2
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הסמכת רשות מוסמכת
לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014

חופשי,  יבוא  לצו   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מנהלת  מימון,  יחזקאל  ריקי  את  מסמיך  אני  התשע"ד-12014, 
והתעשייה  הכלכלה  במשרד  זרים(  )עובדים  אכיפה  תחום 
לרשות  המשרד,  עובדת  היא  עוד  וכל  המשרד(,   - )להלן 
חלקיהם  ותחמושת;  נשק  לייבוא  יבוא  רישיון  למתן  מוסמכת 
ואבזריהם כמפורט בפרט מכס 93 לצו תעריף המכס והפטורים 

ומס קנייה על טובין, התשע"ז-22017.

תוקפה של הסמכה זו לשנה.

כ"א באייר התשע"ז )17 במאי 2017(
)חמ 3-144-ה1(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46.  1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, חוברת 1806.  2

הסמכה
לפי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, 

התשנ"א-1990

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות רישוי עסקים )סילוק 
)להלן - החוק(, אני מסמיך  חומרים מסוכנים(, התשנ"א-11990 

את ארנית מיכלסון סומך למנהלת לפי תקנה 3 לתקנות.

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

כ' באייר התשע"ז )16 במאי 2017(
)חמ 3-828-ה1(

ישראל דנציגר  
המנהל הכללי של המשרד   

להגנת הסביבה  
ק"ת התשנ"א, עמ' 22.  1

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  28)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, אני מסמיכה את יעקב ברדה, 
טעון  בעסק  עוסקים  שבהם  לחצרים  סבירה  עת  בכל  להיכנס 
רישוי או שקיים יסוד סביר לחשוב שעוסקים בהם בעסק כאמור, 
כדי לבדוק אם מקיימים בו את הוראות החוק והתקנות על פיו, 
לרבות תנאים ברישיון או בהיתר זמני שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק.

משמש  המוסמך  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(
)חמ 3-2495-ה2(

גילי צימנד  
הממונה על איכות סביבה  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ד, עמ' 276.  1

הרשאה והסמכה
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן של 
החיקוק המפורט בטור ב' לצדם, אני מרשה ומסמיכה את יעקב 

ברדה, בסמכויות כמפורט בטור ג' להלן:

יבוא יהלומים ותכשיטים; )ג( 

יבוא לרשות הפלסטינית; )ד( 

פטור מהצגת אישור ת"ר בכמויות קטנות. )ה( 

תוקפה של הסמכה זו לשנה.

כ"א באייר התשע"ז )17 במאי 2017(
)חמ 3-144-ה3(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

הסמכה
לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014

חופשי,  יבוא  לצו  2)ג()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ד-12014 )להלן - הצו(, אני מסמיך את מיח'איל חורי, 
מנהל תחום קידום תחרות ביבוא במשרד הכלכלה והתעשייה 
יבוא  להתיר  המשרד,  עובד  הוא  עוד  כל  המשרד(,   - )להלן 
טובין ששר הכלכלה והתעשייה או עובדי משרדו או הרשויות 
המשויכות אליו, הם הרשות המוסמכת להתירו, כמפורט להלן:

להתיר יבוא טובין המפורטים בתוספת הראשונה לצו בלא   )1(
הצגת רישיון יבוא;

להתיר יבוא טובין המפורטים בתוספת השנייה לצו בלא   )2(
המצאת אישור או עמידה בתנאים;

להתיר יבוא טובין המפורטים בצו בלא עמידה בתנאי סימון   )3(
כאמור בסעיף 7)ד( לצו;

והכול למעט -

יבוא(,  )איסור  המכס  צו  לפי  אסור  יבואם  אשר  טובין  )א( 
התשס"ה-22005;

יבוא טובין לטובת יצוא; )ב( 

יבוא יהלומים ותכשיטים; )ג( 

יבוא לרשות הפלסטינית; )ד( 

פטור מהצגת אישור ת"ר בכמויות קטנות. )ה( 

תוקפה של הסמכה זו לשנה.

כ"א באייר התשע"ז )17 במאי 2017(
)חמ 3-144-ה3(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46.  1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ה, עמ' 40.  2

הסמכת רשות מוסמכת
לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014

חופשי,  יבוא  לצו   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תחום  מנהלת  אנטורג,  לילך  את  מסמיך  אני  התשע"ד-12014, 
יבוא במשרד הכלכלה והתעשייה )להלן - המשרד(, וכל עוד 
היא עובדת המשרד, לרשות מוסמכת למתן רישיון יבוא לייבוא 
נשק ותחמושת; חלקיהם ואבזריהם כמפורט בפרט מכס 93 לצו 

תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-22017.

תוקפה של הסמכה זו לשנה.

כ"א באייר התשע"ז )17 במאי 2017(
)חמ 3-144-ה1(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46.  1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, חוברת 1806.  2
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טור א'
הסעיף

טור ב'
החיקוק

טור ג'
הסמכויות

חוק החומרים5)ח(
המסוכנים,

התשנ"ג-11993
)להלן - החוק(

סמכות בדיקת
פנקסי רעלים

16 למעט הסיפה
הנוגעת לאיסור
מכירה ותפיסה

בסעיף 16)א(

סמכות ביקורתהחוק

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו 
במשרד להגנת הסביבה.

י' בסיוון התשע"ז )4 ביוני 2017(
)חמ 3-2462(

רומי אבן דנן  
הממונה  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 28; התשנ"ז, עמ' 143.  1

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

הרישוי"  "רשות  בהגדרת  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
את  מנקר  לפליקס  אצלתי  התעבורה1,  לפקודת   1 שבסעיף 
39ה)ג(,  39ד)א(,  39ג)ג(,  תקנות  לעניין  רישוי,  כרשות  סמכויותיי 
82)א(, 82)ב(, 85א)ח(, 85ב)ב(, 86)3(, 90)ה(, 91)א(, 91)ב(, 91)ג(, 92)ג(, 
320)ד(,  ו–)ב()3(,  314א)א()2(  282)א()2(,   ,277 ו–)ב(,  271א)א(   ,271
350, 360, 370ב, 372)ב(, 380)א(, 467)ב(, 481, 483א, 506, לתקנות 

התעבורה, התשכ"א-21961.

י"ב בסיוון התשע"ז )6 ביוני 2017(
)חמ 3-214(

אבנר פלור  
רשות הרישוי  

התשע"ג,  ס"ח   ;173 עמ'   ,7 חדש  נוסח  ישראל,  מדינת  דיני   1 

עמ' 538.
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  2

 הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה 
על יבוא בהיצף

לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991

היטלי  לחוק  32לג)א()1(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיע  אני 
סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-11991 )להלן- החוק(, כי בתוקף 
באייר  כ"ב  ביום  החלטתי  לחוק,  24)א(  סעיף  לפי  סמכותי 
התשע"ז )18 במאי 2017( לפתוח בחקירה בעניין תלונת חברת 
פורטלנד אפור  יבוא בהיצף של צמנט  טוב בע"מ על  מלט הר 

מיוון וטורקיה )להלן - התלונה(.

המכס  בפרט  המסווגים  טובין  הוא  החקירה  נושא 
על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  צו  לפי   25.23.2900

הטובין, התשע"ב-22012.

ס"ח התשנ"א, עמ' 38; התשס"ה, עמ' 662.  1

ק"ת שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 77.  2

מעוניין  צד  רשאי  לחוק  ו–27)א(  26)ד(  לסעיפים  בהתאם 
כהגדרתו בסעיף 4 לחוק לפנות אלי, בתוך 7 ימים מיום פרסום 
וכן  ומהחלטתי,  מהתלונה  העתק  לקבל  בבקשה  זו,  הודעה 
מיום  ימים   30 בתוך  לתלונה,  בכתב  תגובתו  לידי את  להגיש 

שהומצאו לו העתקים כאמור.

כהגדרתו  מיודע,  צד  רשאי  לחוק,  30)ג(  לסעיף  בהתאם 
אשר  מידע  למעט  החקירה,  בחומר  לעיין  לחוק,  28)ג(  בסעיף 

ייקבע לפי סעיף 32ב לחוק כי הוא חסוי.

פתיחה  על  ומההחלטה  מהתלונה  גלוי  עותק  לקבלת 
בחקירה, להגשת תגובה או לכל בירור אחר, ניתן לפנות לחתום 
מטה לפי המען: משרד הכלכלה והתעשייה, רח' בנק ישראל 5, 

ירושלים 91036, טל' 02-6662621/2, פקס' 02-6662939.

י' בסיוון התשע"ז )4 ביוני 2017(
)חמ 3-383-ה5(

דני טל  
הממונה על היטלי סחר   

מנהל מינהל יבוא  

הודעה בדבר קבלת החלטה מקדמית
 לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991

היטלי  לחוק  32לג)א()2(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיע  אני 
סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-11991 )להלן - החוק(,  כי בתוקף 
סמכותי לפי סעיף 28)א( לחוק קיבלתי ביום כ"ט בניסן התשע"ז 
תלונת  חקירת  במסגרת  מקדמית  החלטה   )2017 באפריל   25(
קקאו  ממרח  של  בהיצף  יבוא  על  בע"מ  העולה  השחר  חברת 

בטעמים שונים מהאיחוד האירופי )להלן - התלונה(.

בהחלטתה המקדמית קבעתי כי המוצרים נשואי התלונה 
ומפולין במחירי היצף לכאורה בשיעורים  מיובאים מאיטליה 
אשר  הנתונים  מניתוח  זאת,  עם  בהתאמה.  ו–4.5%   7% של 
נזק  נגרם  לא  לכאורה  כי  עולה  זה  בשלב  לידיי  הועברו 
זמנית על  לנכון להטיל ערובה  למתלוננת, לפיכך אינני מוצא 

יבוא מוצרי החקירה.

ההחלטה  על  עתירה  להגיש  ניתן  לחוק,  28)ה(  סעיף  לפי 
ימים   15 בתוך  מינהליים,  לעניינים  המשפט  לבית  המקדמית 
מיום שנודע לעותר על ההחלטה או מיום פרסומה ברשומות, 

לפי המוקדם.

לפי סעיף 30)א( לחוק, רשאי צד מיודע, כהגדרתו בסעיף 
מידע  או  ראיות  טענות,  בכתב,  לידי,  להגיש  לחוק,  28)ג( 
נוספים הנוגעים לחקירה, שלא היו לפניי בעת קבלת ההחלטה 
ההחלטה  לו  שהומצאה  מיום  ימים   30 בתוך  המקדמית, 

האמורה.

המקדמית,  להחלטה  בנוגע  חסוי  שאינו  מידע  לקבלת 
להגשת טענות, ראיות או מידע נוסף או לכל בירור אחר, ניתן 
 ,5 ישראל  בנק  רח'  הכלכלה,  משרד  המען:  לפי  לח"מ  לפנות 

ירושלים 91036, טל' 02-6662621/2; פקס 02-6662939.

י"ד בסיוון התשע"ז )8 ביוני 2017(
)חמ 3-383-ה2(

דני טל  
הממונה על היטלי סחר   

ס"ח התשנ"א, עמ' 38; התשס"ה, עמ' 662; התשס"ט, עמ' 5.  1
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הודעה על הסמכת פקח עירוני במועצה המקומית 
פרדס–חנה-כרכור

לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 
המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

לייעול   לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
)הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח  האכיפה 
שעה(, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מסמיך בזה את משה 
אוליאל, עובד המועצה המקומית פרדס–חנה-כרכור, אשר קיבל 
הכשרה מתאימה לכך, לפקח עירוני, שיהיו נתונות לו הסמכויות 

לפי החוק, לשם פיקוח על ביצוע חוקי העזר בתחום המועצה.

העובד  יחדל  שבו  למועד  עד  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
האמור לכהן בתפקידו.

ח' בניסן התשע"ז )4 באפריל 2017(
)חמ 3-4029(

חיים דוד געש  
ראש המועצה המקומית  

פרדס–חנה-כרכור  
ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1

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

פקחים(, התשס"ח-2008

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הרשויות 
המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 
)להלן - החוק(, הסמכתי ביום ח' באדר התשע"ז )6 במרס 2017(, 
את הפקחים ששמותיהם מפורטים להלן, ואשר קיבלו הכשרה 
מתאימה לכך, לפקחים בתחום העירייה לעניין חיקוקי הסביבה 
המנויים בסעיפים 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19 בתוספת 

לחוק, כהגדרתם בחוק:

אילן אוטצ'י

עמיחי שמואלי.

משמשים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
עבודתם  הפסקת  יום  עד  או  יהודה,  אור  בעיריית  בתפקידים 

בעירייה, המוקדם מביניהם.

ח' באדר התשע"ז )6 במרס 2017(
)חמ 3-4029(

ליאת שוחט  
ראש עיריית אור יהודה  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

הודעה על הסמכת פקח במועצה האזורית אשכול
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

המקומיות  הרשויות  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 )להלן 

הודעה על הקמת ועדת משנה להתחדשות עירונית 
במחוז חיפה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  11א4)ד(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, על הקמת ועדת משנה 
הוועדה  בישיבת  שהוקמה  חיפה  במחוז  עירונית  להתחדשות 
המחוזית מחוז חיפה, מס' 2017002, מיום י"ח בטבת התשע"ז )16 

בינואר 2017(.

ט"ו באייר התשע"ז )11 במאי 2017(
)חמ 3-5416(

ליאת פלד  
ממלאת מקום יושב ראש   

הוועדה המחוזית מחוז חיפה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ו, עמ' 1244.  1

הודעה על הסמכת פקחים עירוניים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

האכיפה  לייעול  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שעה(,  )הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח 
התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי עיריית 
עירוניים  לפקחים  להלן  מפורטים  ששמותיהם  תל–אביב-יפו 
או  כולן  לחוק,  4)א(  סעיף  לפי  הסמכויות  להם  נתונות  שיהיו 

חלקן, לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר:

אשורוב סרגיי אמויאל עוז  

בן יואש מידן בליטי שניר  

דונץ אלכסנדר ברדה רוני  

הראל תומר הנזל יניב  

חמדי אורן וונדמו מסרשה  

יצחקוב אריה יהוד מאי  

מזרחי יחזקאל כרמי דן  

מיכאל אורי מזרחי חן  

ניסנוב קארין משה ירדן  

סויסה מאי נפתלי יפית  

סמין רן סלנט אלירן  

קולינקו ולרי צוברי ספיר  

תורג'מן דוד. קופמן איילון  

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד הוראת השעה תעמוד 
בתוקפה וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.

ב' באדר התשע"ז )28 בפברואר 2017(
)חמ 3-4029(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1
 

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1
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משמש  המוסמך  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידו זה בעיריית רעננה או עד יום הפסקת עבודתו בעירייה, 

המוקדם מביניהם.

כ' באייר התשע"ז )16 במאי 2017(
)חמ 3-4029(

זאב בילסקי  
ראש עיריית רעננה  

הודעה על הסמכת פקח בעיריית רעננה
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  בזה  מודיע  אני 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
במאי   16( התשע"ז  באייר  כ'  ביום  הסמכתי  התשס"ח-12008, 
שקיבל  לאחר  העירייה,  בתחום  לפקח  דורון  שלמה  את   ,)2017

הכשרה מתאימה לכך.

משמש  המוסמך  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידו זה בעיריית רעננה או עד יום הפסקת עבודתו בעירייה, 

המוקדם מביניהם.

כ' באייר התשע"ז )16 במאי 2017(
)חמ 3-4029(

זאב בילסקי  
ראש עיריית רעננה  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית תל–אביב-יפו
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

המקומיות  הרשויות  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 )להלן - 
החוק(, ולאחר שהוכשרו כדין, אני מסמיך את עובדי עיריית תל–

אביב-יפו ששמותיהם מפורטים להלן, לפקחי אכיפה סביבתית 
בתחום עיריית תל–אביב-יפו, שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי 
סעיף 4 לחוק, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע חיקוקי סביבה:

שלום ברוך

אמיר קינן.

משמשים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם.

כ"ב בניסן התשע"ז )18 באפריל 2017(
)חמ 3-4029(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

הודעה על הסמכת פקח - איגוד ערים לאיכות 
הסביבה, אגן בית נטופה, מינוי פקח אכיפה סביבתי
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק הרשויות 
המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 
)להלן - החוק(, הסמכתי את עובד האיגוד איאד גנאים לפקח 

- החוק(, ולאחר שהוכשר כדין, הסמכתי את עובד המועצה 
בתחום  זה,  חוק  לפי  סביבתית,  אכיפה  לפקח  רפואה,  גיל 

המועצה האזורית אשכול.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך מכהן בתפקידו.

ג' בסיוון התשע"ו )9 ביוני 2016(
)חמ 3-4029(

גדי ירקוני  
ראש המועצה האזורית אשכול  

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

פקחים(, התשס"ח-2008

אני מודיע בזה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הרשויות 
המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 
)להלן - החוק(, הסמכתי ביום כ"ה בשבט התשע"ז )21 בפברואר 
לפקחים  להלן  המפורטים  גת  קריית  עיריית  עובדי  את   )2017
בסמכויות לפי החוק, לאחר שקיבלו הכשרה כאמור בחוק וכל 

עוד הם משמשים בתפקידם בעירייה האמורה:

אמיר סנקאר

חנה מלכה

לידור שריקר

כ"ז בשבט התשע"ז )23 בפברואר 2017(
)חמ 3-4029(

אבירם דהרי  
ראש עיריית קריית גת  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

הודעה על הסמכת פקח בעיריית רעננה
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  בזה  מודיע  אני 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
במרס   9( התשע"ז  באדר  י"א  ביום  הסמכתי  התשס"ח-12008, 
שקיבל  לאחר  העירייה,  בתחום  לפקח  אחוול  עופר  את   ,)2017

הכשרה מתאימה לכך.

משמש  המוסמך  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידו זה בעיריית רעננה או עד יום הפסקת עבודתו בעירייה, 

המוקדם מביניהם.

י"א באדר התשע"ז )9 במרס 2017(
)חמ 3-4029(

זאב בילסקי  
ראש עיריית רעננה  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

הודעה על הסמכת פקח בעיריית רעננה
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  בזה  מודיע  אני 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
במאי   16( התשע"ז  באייר  כ'  ביום  הסמכתי  התשס"ח-12008, 
שקיבל  לאחר  העירייה,  בתחום  לפקח  שושן  רון  את   ,)2017

הכשרה מתאימה לכך.
 

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1
 

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1
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תיאור הקרקע -  .4

ח"ח   ,6502 כגוש  המזוהה  ביהוד-מונוסון,  קרקע  חטיבת   
 ,318 חלקות   ,)6502 בגוש   273 ח"ח  )לשעבר   328  ,266-261
319, 341-338 בשלמות )לשעבר ח"ח 267, 269, 270, 273 276 

בגוש 6502(; הייעוד: שב"צ, שצ"פ, דרך, שביל.

י"א בשבט התשע"ז )7 בפברואר 2017(
)חמ 3-2(

יעלה מקליס  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גב/53,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,761 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התש"ך, עמ' 1377, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גבעתיים  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7263, התשע"ו, עמ' 6080, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית גבעתיים מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,   1,388 ששטחה  בגבעתיים,  קרקע  חטיבת   
 ;)6164 בגוש   234 ח"ח  )לשעבר   309 חלקה   ,6164 כגוש 

הייעוד: דרך.

כ"ח בניסן התשע"ז )24 באפריל 2017(

)חמ 3-4(
רן קוניק  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעתיים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
3/במ/54  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 3892, התשנ"א, עמ' 2880, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  אשדוד  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 

אכיפה סביבתית לעניין אכיפת חיקוקי הסביבה כהגדרתם בחוק. 
לאחר שקיבל הכשרה מתאימה לכך, לפי חוק זה.

משמש  המוסמך  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידו באיגוד ערים לאיכות הסביבה, אגן בית נטופה.

ה' בשבט התשע"ז )1 בפברואר 2017(
)חמ 3-4029(

מאזן ג'נאים  
יושב ראש איגוד ערים לאיכות   

הסביבה, אגן בית נטופה  

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

התשכ"ט-1969

גוש רישום מס' 80010/ אני מודיעה כי לוח הזכויות של 
 30 לוד, הוצג היום, למשך  נפת   ,)3963 )חלק מגוש שומה  לוד 
ימים, לעיון בלשכת פקידת הסדר המקרקעין למחוז תל אביב 
תל   ,7 קומה  הממשלה,  קריית   ,125 בגין  מנחם  דרך  והמרכז, 
ובלשכת הממונה על מחוז  לוד, אגף הנכסים,  אביב, בעיריית 

המרכז, משרד הפנים, קריית הממשלה, תל אביב.

ד' בסיוון התשע"ז )29 במאי 2017(
תמר אריאלי  

פקידת הסדר המקרקעין  
מחוז תל אביב והמרכז                                         

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' יד/6185 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  יהוד-מונוסון, 
הפרסומים 5831, התשס"ח, עמ' 3908, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.



ילקוט הפרסומים 7528, כ"ד סיוון התשע"ז, 18.6.2017  6818

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד שטח משטח נוף פתוח לאזור מגורים ב' ולדרך.   .1
תוספת בנייה לבניין מגורים קיים בתא שטח 2 והשלמתו   .2
ו–6 יח"ד בקומות  ל–4 קומות, בהם מסחר בקומת הקרקע 

שמעל.
קביעת בינוי לשני מבני מגורים חדשים כמפורט להלן:  .3

בתא שטח 1, מבנה בן 4 קומות מעל הקרקע ו–2 קומות  א. 
מתחת לקרקע. המבנה כולל 11 יח"ד. 

קומה  הקרקע,  מעל  קומות   4 בן  מבנה   ,3 שטח  בתא  ב. 
אחת מתחת לקרקע ו–6 יח"ד. 

קביעת שטחי מרפסות.  .3
קביעת שטחי הבנייה ל–5113 מ"ר כולל 180מ"ר שטח מרפסות.  .4
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .5

קביעת הוראות לשלביות ביצוע.  .6
קביעת הוראות בדבר עצים להעתקה.  .7

קביעת הוראות הריסה.  .8
קביעת הוראות לחזית מסחרית.  .9

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

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית כוללנית ברמה מפורטת 
מס':152-0406082

שם התכנית:תוכנית מתאר כוללנית למבשרת ציון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 ,152-0406082 מס':  מפורטת  ברמה  כוללנית  תכנית  מופקדת 

גרסת התכנית: הוראות - 35 תשריט - 26
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

מי/ 250 שינוי 
תמא/ 34 כפיפות 
תמא/ 8 כפיפות 

תמא/ 22 כפיפות 
תמא/ 3 כפיפות 

תתל/ 24 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
והמוחלט  לקניינה הגמור  7433, התשע"ז, עמ' 2665, תהיה 

של עיריית אשדוד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,2464 כגוש  המזוהה  ג,  רובע  באשדוד,  קרקע  חטיבת    
חלקה 40 )לשעבר גוש 2069, חלקה 2(, בשטח של 5,393 מ"ר; 

הייעוד: דרך.

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
אשדוד, הקרייה, רח' הגדוד העברי, אשדוד, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ז' בניסן התשע"ז )3 באפריל 2017(

)חמ 3-4(
יחיאל לסרי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה אשדוד  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0186163

שם התכנית:שינוי ייעוד קרקע הקמת 2 בנייני 
מגורים והרחבת בניין קיים

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

101-0186163 הוראות - 11 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2683/ א החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, שכונה: ג'אבל מוכבר

בתחום גבול שיפוט ירושלים
X: 223682 קואורדינטה
Y: 629269 קואורדינטה

גבולות התכנית :
ירושלים

גושים וחלקות:
גוש: 30925, לא מוסדר, חלקות במלואן: 1.

מטרת התכנית:
בנייני מגורים חדשים לסה"כ   2 והקמת  בניין מגורים  הרחבת 

23 יח"ד.
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גוש: 30486 חלקי חלקות: 117.
גוש: 30682 חלקות במלואן: 2, 5 - 8, 10, 47, 55, 60, 62 - 92.

גוש: 30682 חלקי חלקות: 4, 9, 11 - 15, 17, 21.
גוש: 34491 חלקות במלואן: 12, 17, 19, 21 - 39.

גוש: 34491 חלקי חלקות: 4, 6 - 7.
גוש: 30682 חלקי חלקות: 19.

מטרת התכנית:
כ–40,000  של  בהיקף  לישוב,  כולל  תכנוני  מענה  מתן    .1

תושבים לשנת יעד התוכנית 2040.
יצירת שלד עירוני ברור המחבר את כל חלקי הישוב, בדגש    .2

על רציפות בין השכונות ובין חלקי הישוב השונים.
חיזוק המאפיינים העירוניים של הישוב בדגש על יצירת    .3
ויצירת  תח"צ  פתרונות  שיפור  טובה,  עירונית  צפיפות 
שלד עירוני מרכזי המחבר את חלקי הישוב ומהווה מרחב 

עירוני וציבורי פעיל, מגוון ואינטנסיבי.
לשכונת  מפורטות  תוכניות  עבור  תכנון  עקרונות  קביעת    .4

חדשות ובנושא התחדשות עירונית במרקמים ותיקים.
מסחר  שטחי  תוספת  ע"י  כלכלית  מבחינה  הישוב  חיזוק    .5

ותעסוקה.
מתן פתרונות לחוסר הקיים בישוב בשטחים צורכי ציבור.   .6

מתן מענה לחוסר הקיים בישוב בשטחים פתוחים ופארקים    .7
עירוניים.

מתן פתרונות לבעיות תחבורה ותנועה ביישוב.   .8

עיקרי הוראות התכנית: מגורים
התוכנית מציעה יעד אוכלוסייה של 40,000 תושבים לשנת יעד 
הן  ביטוי  לידי  לישוב באה  )2040(. תוספת המגורים  התוכנית 
בשכונות חדשות והן בהתחדשות עירונית במרקמים הוותיקים 

של הישוב אשר עוברים כבר היום תהליכים מסוג זה.
השונים  השכונות  לסוגי  תכנוניים  עקרונות  קובעת  התוכנית 
 80-90  ? ה  בשנות  שנוסדו  שכונות  חדשות,  שכונות  בישוב: 
ומרקמים  מהותי(  באופן  להשתנות  צפוי  אינו  אופיין  )אשר 
תוכניות  להכנת  מנחים  קווים  יהוו  אלה  עקרונות  ותיקים. 

מפורטת אשר יבואו בעקבות תוכנית המתאר.
השידרה המרכזית של הישוב ? שדרות הראל החוצבים

שד' הראל-החוצבים עוברות לאורכו של הישוב כולו )צפון-
מאוד  שונה  כיום  העירוני.  עמוד השידרה  את  ומהוות  דרום( 
חלקו הצפוני של הציר )המתפקד כרחוב עירוני( מחלקו הדרומי 
עוברת  תנועה  המעביר  תנועה  כעורק  )המתפקד  הציר  של 
ובפוטנציאל  זה  בציר  גדולה  חשיבות  רואה  התוכנית  רבה(. 
הטמון בהפיכתו לרחוב עירוני פעיל בכל חלקיו, המשלב עירוב 
שימושים )מגורים, שימושי ציבור, תעסוקה, מסחר ועוד(. לשם 
כך התוכנית מגדירה עקרונות לתכנון הציר ולשימושי הקרקע 

הגובלים בו.
בנוסף, תמכה התוכנית בתוספת חיבור תחבורתי נוסף בין חלקו 
הדרומי של הכביש למחלף עין חמד, בין היתר על מנת להפחית 
תנועה עוברת משד' החוצבים ולסייע להפיכתו לרחוב עירוני.

תעסוקה ומסחר
שטחי  מ"ר   300,000  ? כ  של  ריאלית  תוספת  כוללת  התוכנית 
תעסוקה ומסחר )במצב קיים למועצה 40,000 מ"ר בלבד מסחר 
לפתח  ניתן  בהם  המקומות  את  מגדירה  התוכנית  ותעסוקה(. 

שימושי תעסוקה ואת ההיקף האפשרי.
התוכנית רואה חשיבות רבה ביצירת חזיתות מסחריות לאורך 
ומגדירה  הראל-החוצבים(  )שדרות  הישוב  של  המרכזי  הציר 

את המקומות הנכונים לכך ואת ההיקף.
נוף ושטחים פתוחים

תממ/ 1/ 30 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תתל/ 16 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

הל/ 250/ ד ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
X: 214113 קואורדינטה
Y: 633974 קואורדינטה

גבולות התכנית: 
הראל

גושים וחלקות:
מוסדר:

 ,30309  ,30308  ,30306  ,30305  ,30303  ,30301 בשלמות:  גושים 
 ,30367 ,30331 ,30330 ,30324 ,30323 ,30322 ,30320 ,30319 ,30318
 ,30464 ,30462 ,30450 ,30448 ,30447 ,30446 ,30420 ,30419 ,30368
 ,30474 ,30473 ,30472 ,30471 ,30470 ,30469 ,30468 ,30467 ,30466
 ,30496 ,30495 ,30494 ,30480 ,30479 ,30478 ,30477 ,30476 ,30475

.30699 ,30698 ,30537 ,30498 ,30497
גוש: 29954 חלקי חלקות: 2.

גוש: 29955 חלקי חלקות: 2, 4 - 6, 8 - 9, 12.
גוש: 29956 חלקי חלקות: 4, 6.
גוש: 30302 חלקי חלקות: 3, 7.

גוש: 30304 חלקות במלואן: 1, 3, 6 - 9, 11, 13, 15, 22 - 90.
גוש: 30304 חלקי חלקות: 10.

גוש: 30307 חלקות במלואן: 12 - 34, 38 - 75, 77 - 79, 81 - 90.
גוש: 30307 חלקי חלקות: 35 - 37, 76, 80.

גוש: 30310 חלקות במלואן: 3 - 6, 10 - 11, 28.
גוש: 30310 חלקי חלקות: 2, 12.

גוש: 30313 חלקות במלואן: 4, 8, 11.
גוש: 30313 חלקי חלקות: 2 - 3, 5 - 7.

גוש: 30315 חלקי חלקות: 27, 39, 41 - 42.
גוש: 30316 חלקות במלואן: 134 - 142, 160.

גוש: 30316 חלקי חלקות: 143 - 144, 161.
גוש: 30317 חלקות במלואן: 1 - 2, 5, 7, 43, 46, 48, 50 - 64.

גוש: 30317 חלקי חלקות: 27.
גוש: 30321 חלקות במלואן: 1, 3 - 6, 8 - 9, 11 - 12, 14, 16.

גוש: 30321 חלקי חלקות: 7, 10, 13, 15.
גוש: 30364 חלקות במלואן: 68.

גוש: 30364 חלקי חלקות: 1 - 5, 66.
גוש: 30365 חלקות במלואן: 54.

גוש: 30365 חלקי חלקות: 14 - 17.
גוש: 30366 חלקות במלואן: 1 - 75.

גוש: 30366 חלקי חלקות: 76 - 78, 81 - 82.
גוש: 30369 חלקות במלואן: 1 - 2, 5 - 18, 36 - 43, 81 - 82.

גוש: 30369 חלקי חלקות: 3, 4, 19, 31 - 33, 35, 44 - 48, 62 - 64, 
.79 ,78 ,69

גוש: 30370 חלקות במלואן: 1 - 7, 10, 14, 19, 21 - 24.
גוש: 30370 חלקי חלקות: 8, 9, 11, 13, 15 - 16, 18, 20, 25 - 26, 35.

גוש: 30449 חלקות במלואן: 14 - 70.
גוש: 30449 חלקי חלקות: 66.

גוש: 30463 חלקות במלואן: 1 - 8, 10 - 94, 96 - 107.
גוש: 30463 חלקי חלקות: 9.

גוש: 30465 חלקות במלואן: 7, 12, 16, 21 - 91.
גוש: 30465 חלקי חלקות: 2, 19.
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גוש: 5192 חלקי חלקות: 14.
גוש: 5197 חלקי חלקות: 1, 3, 4, 5, 6, 8.

גוש: 5198 חלקי חלקות: 5, 13, 23, 24, 31, 34, 41, 44, 47, 48.
X: 197400 קואורדינטה
Y: 627750 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת אזור תעסוקה מערבי בית שמש הכולל הסדרת דרכים, 

תשתיות והקמת מתקן קצה לפסולת.

עיקרי הוראות התכנית:. 
שינוי ייעוד קרקע מיעוד של תכנון עתידי, דרך מאושרת,    .1
לאזור  חקלאי  ואזור  נוף  שמורת  ותעלות,  נחלים  שצ"פ, 
מאושרת  דרך  מים,  נחל/תעלה/מאגר  תעסוקה,  תעשיה, 
ומוצעת, שטחים פתוחים, שטח ציבורי פתוח, מסחר, שטח 

לתכנון בעתיד ומתקנים הנדסיים.
קביעת זכויות בנייה, קוי בנין והוראות בנייה ביעודי הקרקע.   .2
קביעת סך השטחים העיקריים לתעסוקה, תעשיה ומסחר.   .3

קביעת מערך הדרכים הכולל באזור התעשיה.   .4
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.   .5

קביעת הוראות והנחיות לשמירה על איכות הסביבה.    .6
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה ולתשתיות.   .7

קביעת שימושים והוראות למתקן קצה לטיפול בפסולת.   .8
קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/לשימור/להעתקה.   .9

מתן הוראה לתשריט רישום.   .10
מתן הוראות להנחיות מיוחדות ושטח עתיקות.   .11

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,135 עמוד  התשעז,   ,7361 הפרסומים  ובילקוט   14/10/2016

בתאריך 13/10/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים 9100701 טלפון: -02

6290263. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בית שמש, 
נחל שורק 10 בית שמש 99100 טלפון:02-9900778, ועדה מקומית 
המעוניין  וכל  טלפון:02-9900888,  יהודה,  מטה  ולבנייה  לתכנון 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

מחוז תל אביב

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

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
507-0216960

שם התכנית:תא/4245 - מתחם הורודצקי
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז 
התכנית:  גרסת   ,507-0216960 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 31 תשריט - 20
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות בחלק מתחום התכנית

הסובב  הנוף  איכויות  לשימור  דגש  שמה  המתאר  תכנית 
עיקרי  בישוב.  הפתוחים  השטחים  מערך  והעצמת  במבשרת 

התכנון הנופי הינם:
יצירת שלד ירוק עירוני המחבר את מערך הגנים הרחובות   .1
והשטחים הפתוחים ביישוב. מאפשר תנועה רציפה ונוחה 
ומוסדות  מגורים  גנים,  בין  אופנים  ורוכבי  רגל  להולכי 

ציבור, ומהווה שלד ליער עירוני בר קיימא.
שדרוג מערך הגנים השכונתי ומתן מענה לכלל התושבים    .2

ולמגוון אוכלוסיות
הסובבים  הטבעיים  לשטחים  והפארקים  הישוב  קישור    .3

בעזרת שביל סובב מבשרת
בעיר  רחב  משתמשים  למגוון  שיפנו  מרכזיים  פארקים    .4

ומחוצה לה 
שימור והעצמת איכויות הנוף הטבעי   .5

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים,  הפרסומים 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
02-6290263. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
 90805 ציון  מבשרת   2 החוצבים  שד  הראל,  ולבנייה  לתכנון 

טלפון:02-5333125

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחבי תכנון מקומי: מטה יהודה,בית שמש

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':102-0079236

שם התכנית:אזור תעסוקה מערבי בית שמש
והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס': 102-0079236, גרסת התכנית: הוראות - 91 תשריט - 54
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

102-0145573 שינוי 
בש/ 200 החלפה 

בש/ 51/ ד החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בית שמש

מערבית לכביש 38 צפונית לרחוב וירגיניה
מטה יהודה.

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 5084 חלקי חלקות: 4, 15, 16.



6821 ילקוט הפרסומים 7528, כ"ד סיוון התשע"ז, 18.6.2017 

הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
 .03-7632586 טלפון:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב, 
השעות  בין  ה'  ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת 
דוא"ל/פקס  לרבות  קשר  יצירת  פרטי  לציין  יש   .11:00-14:00
יומצא למשרדי ועדה מקומית  אם קיימים. העתק ההתנגדות 
אביב-יפו  תל   68 גוריון  בן  שד'  אביב,  תל  ולבנייה  לתכנון 

טלפון:03-7247262

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: בת ים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
502-0145177

שם התכנית:בי/564 - פינוי-בינוי בלפור-העצמאות
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 502-0145177, 

גרסת התכנית: הוראות - 57 תשריט - 27
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

בי/ 430 שינוי 
בי/ 403 שינוי 

בי/ 430/ א שינוי 
בי/ 141 שינוי 

בי/ 28/ א שינוי 
בי/ 339 שינוי 

בי/ 2/ א שינוי 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

תממ/ 5 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מגרש בצומת הרחובות שד' העצמאות ובלפור.

גושים וחלקות:
גוש: 7136, מוסדר, חלקות במלואן: 215.

X: 176130 קואורדינטה
Y: 658891 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הרחובות  בצומת  עירונית  התחדשות  לחולל  התכנית  מטרת 
בלפור - שדרות העצמאות וכך לקדם את מימושה של התכנית 

האסטרטגית העירונית ע"י תכנית פינוי בינוי.
התכנית מציעה תוספת זכויות בנייה ועירוב שימושים במגרש 

שיאפשר את תפקוד הרחוב כציר עירוני ראשי.

עיקרי הוראות התכנית:
הריסת המבנה הקיים והקמת מגדל המשלב קומת מסחר  א.  

גבוהה ומעליה קומה ציבורית ומעל 30 קומות מגורים.
שינוי ייעוד ממגורים ג' למגורים ומסחר. ב.  

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 
תא/ 2664 שינוי 
תא/ ג/ 1 שינוי 
תא/ 422 שינוי 

תא/ ע שינוי 
K /תא שינוי 

תמא/ 23/ א/ 4 כפיפות 
תא/ ל/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
X: 181367 קואורדינטה
Y: 663567 קואורדינטה

גבולות התכנית: 
גבעתיים.תל אביב-יפו

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 6133 חלקות במלואן: 718, 727, 854, 915.
גוש: 6133 חלקי חלקות: 830.

גוש: 6150 חלקות במלואן: 404, 405, 711, 718, 785, 815.
גוש: 6150 חלקי חלקות: 33.

גוש: 6164 חלקות במלואן: 100, 112, 113.
גוש: 6164 חלקי חלקות: 78.

מטרת התכנית:
פינוי  לעת  האזור  לפיתוח  סטטוטורי  תכנוני  בסיס  הכנת  א. 

המתקן הביטחוני.
פרק  ומהווה  הרובעית  הרשת  את  המשלים  מתחם  יצירת  ב. 

משמעותי במרחב הציבורי, הפתוח והבנוי.
ג. הקמת מתחם מעורב שימושים הכולל כ- 800 יחידות דיור, 

שטחי ציבור, שטחי משרדים ומסחר.
חיים"  "תל  השידור  תחנת  מבנה  ובכללם  מבנים  שימור  ד. 

ושימור צמחיה בוגרת.

עיקרי הוראות התכנית: 
ושב"צ  שצ"פ  ציר  מיוחד",  ל"בניין  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  
כיכר  שצ"פ,  ציבור,  למוסדות  מבנים  מסחר,  למגורים, 

עירונית, דרך מוצעת ותעסוקה ומבנים למוסדות ציבור.
הקמת 800 יח"ד ב–18 מבנים בגובה 8-25 קומות הכוללות  ב.  
למרפסות  מ"ר   11,100 ובנוסף  עיקרי  מ"ר   63,155 סה"כ 

ומועדון דיירים.
קביעת חזית מסחרית בחלק ממבני המגורים בשטח עיקרי  ג.  

כולל של 4,242 מ"ר ומשרדים בשטח עילי של 1,800 מ"ר.
ציבור,  ומבני  תעסוקה  משולב  ליעוד  מבנה  השמשת  ד.  
ותוספת מבנה במגרש בהיקף עילי כולל של כ–16,500 מ"ר.
עיקרי  בהיקף  לטובת מסחר  לשימור  מבנים  השמשת שני  ה.  
כולל של 720 מ"ר, וקביעת מבנה תחנת השידור "תל חיים" 

כמבנה לשימור.
קביעת רשת דרכים, שבילי הולכי רגל, מעברים ציבוריים  ו.  

וזיקות הנאה להולכי רגל וכלי רכב.
קביעת הוראות בינוי, פיתוח ותשתיות ציבוריות. ז.  

קביעת שלביות ביצוע ותנאים להוצאת היתרי בנייה. ח.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
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עיקרי הוראות התכנית: 
בנין  קווי  בהם,  הבנייה  זכויות  המגרשים,  ייעוד  קביעת    .1

ומס' הקומות.
קביעת תוספת יחידות דיור לשטחים נלווים נדרשים.   .2

קביעת הסדרי החנייה במגרשי המגורים.   .3
קביעת הנחיות עיצוב והאופי האדריכלי של הבניין הנוסף    .4
לדיור  זכאים  שיכון  לצורך  הדיור  יחידות  תוספות  וכן 

ציבורי.
התוספת השישית לחוק התכנון והבנייה חלות על תכנית    .5

זו.
"דיור  ליעוד  מיוחד"  למגרש  מ"שטח  קרקע  ייעוד  שינוי    .6

מיוחד" לצורך התאמה לנוהל מבא"ת.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11/11/2016 ובילקוט הפרסומים 7378, התשעז, עמ' 669, בתאריך 

15/11/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 03-7632588. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
הרצליה, בן גוריון 22 הרצליה טלפון:09-9591545, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
210-0388207

 שם התכנית:הגדלת אחוזי בנייה, צפיפות 
ותוספת קומות רח' הרצל נהריה ג/22609

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
התכנית:  גרסת   ,210-0388207 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 15 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס  
ג/ במ/ 14 שינוי  

ג/ 9088 שינוי  
ג/ 4427 שינוי  
ג/ 6355 שינוי  

תמא/ 13 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונת עין שרה רח' הרצל נהריה

X: 209095 קואורדינטה
Y: 766858 קואורדינטה

תוספת יחידות דיור במסגרת פינוי בינוי מ- 24 יח"ד ל-  ג.  
120 יח"ד.

שינוי הבניינים עד לגובה שלא יעלה על 136.7 מ' מעל פני  ד.  
הים כולל מתקנים טכניים על הגג, גובה הבנין 125 מ'.

קביעת חזית מסחרית ברחובות בלפור ושד' העצמאות תוך  ה.  
הוספת שטחי מסחר בקומת הקרקע בשטח של עד 400 מ"ר 

עיקרי.
קביעת שטחי בנייה למגורים בהיקף של כ–15,120 מ"ר עיקרי. ו.  

ישמשו  למגורים  העיקריים  השטחים  מתוך  מ"ר   2160 ז.  
למרפסות בלבד, שטח המרפסת יהיה 18 מ"ר.שימוש בשטח 

המרפסות שלא למטרה זו יהווה סטיה ניכרת.
של  בהיקף  ציבור  ומוסדות  למבנים  רצפה  שטחי  תוספת  ח.  

300 מ"ר.
מתן פתרונות חנייה בחניון תת-קרקעי. ט. 

קביעת זיקת הנאה למעבר רגלי שתבטיח הרחבת המרחב  י.  
ושדרות  בלפור  רחוב  בחזית  רגל  הולכי  לטובת  הציבורי 

העצמאות.
קביעת קווי בניין, שימושים מותרים, הוראות בינוי ופיתוח  יא.  

והנחיות סביבתיות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1533 עמוד  התשעז,   ,7401 הפרסומים  ובילקוט   28/12/2016

בתאריך 15/12/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 03-7632588. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל  טלפון:03-5556030,  ים  בת   1 סטרומה  ים,  בת 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: הרצליה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
504-0298869

שם התכנית:בית שירין
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 504-0298869, 

גרסת התכנית: הוראות - 27 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

הר/ 253/ א שינוי 
הר/ 623 שינוי 

הר/ מק/ 2000/ מע כפיפות 
הר/ מק/ 2000/ נכ כפיפות 

גושים וחלקות:
גוש: 6517, מוסדר, חלקות במלואן: 426.

X: 181662 קואורדינטה
Y: 674950 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הוספת אחוזי בנייה לטובת הקמת אגף נוסף לבניין קיים לצורך 

שיכון קשישים וזכאים לפתרון דיור ציבורי.
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תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
ג/ 7803 כפיפות 
ג/ 6540 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
גבולות התכנית:

בצפון: גבול מדינת ישראל.
בדרום: שמורת טבע הר מירון )הר נריה, הר חירם(.

במערב: אלקוש בירנית, במזרח.
צבעון וכביש הצפון 899.

גבולות התכנית: 
גלילית מחוז צפון.

גושים וחלקות:
גוש: 14120 חלקות במלואן: 1 - 13, 19.

גוש: 14120 חלקי חלקות: 14, 16 - 18, 20.
גוש: 14121 חלקות במלואן: 11 - 15.

גוש: 14121 חלקי חלקות: 1 - 7, 16 - 18, 20, 23 - 29, 33 - 34.
גוש: 14122 חלקות במלואן: 1 - 4, 8 - 41, 44, 53, 55 - 56.

גוש: 14122 חלקי חלקות: 5 - 7, 42 - 43, 45 - 52.
גוש: 14135 חלקות במלואן: 62 - 63.

גוש: 14135 חלקי חלקות: 1 - 3, 6, 7, 10, 32, 33, 51 - 53, 58, 59, 
.76 ,73 - 67 ,65 ,64

גוש: 14136 חלקות במלואן: 17 - 18, 45 - 46.
גוש: 14136 חלקי חלקות: 8, 12 - 16, 19 - 21, 25, 26, 44, 47 - 51.

גוש: 14137 חלקות במלואן: 14 - 17, 25 - 26, 28.
גוש: 14137 חלקי חלקות: 12 - 13, 18, 24, 27, 29, 31.

גוש: 14162 חלקי חלקות: 21, 48, 53.
גוש: 14211 חלקי חלקות: 1, 4 - 15, 17 - 18.

גוש: 14212 חלקות במלואן: 5 - 8.
גוש: 14212 חלקי חלקות: 4, 17, 20, 22 - 25.

גוש: 14213 חלקות במלואן: 1 - 3, 6, 8, 9.
גוש: 14213 חלקי חלקות: 19, 25.
גוש: 14214 חלקות במלואן: 11.

גוש: 14214 חלקי חלקות: 1 - 3, 10, 22 - 23.
גוש: 14215 חלקי חלקות: 1 - 3.

גוש: 14217 חלקות במלואן: 6 - 8.
גוש: 14217 חלקי חלקות: 2, 4 - 5, 9.
גוש: 14218 חלקות במלואן: 1 - 5, 7.

גוש: 14218 חלקי חלקות: 6, 8 - 10, 12 - 13, 16 - 19.
גוש: 14219 חלקות במלואן: 2, 6.

גוש: 14219 חלקי חלקות: 7 - 9, 11 - 13, 16, 18.
גוש: 14220 חלקות במלואן: 1, 4, 6, 10.

גוש: 14220 חלקי חלקות: 2, 7.
גוש: 14221 חלקות במלואן: 3, 9 - 16, 18 - 19.

גוש: 14221 חלקי חלקות: 1 - 2, 4 - 5, 7 - 8, 17, 20 - 21.
גוש: 14222 חלקות במלואן: 8, 10, 24.

גוש: 14222 חלקי חלקות: 18, 20 - 21, 26, 41.
גוש: 14223 חלקי חלקות: 59.

גוש: 14225 חלקי חלקות: 1 - 2, 22, 25, 27.
גוש: 14227 חלקות במלואן: 8 - 10, 12 - 14, 24.

גוש: 14227 חלקי חלקות: 26, 28 - 29.
גוש: 14231 חלקי חלקות: 28.

גוש: 14232 חלקי חלקות: 1 - 3, 7, 9 - 10.
גוש: 14234 חלקי חלקות: 1, 8 - 10, 13, 17.

גוש: 14236 חלקות במלואן: 2 - 3, 5 - 7.

גבולות התכנית: 
נהריה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19915 חלקות במלואן: 6.

גוש: 19915 חלקי חלקות: 560.

גושים ישנים:
גוש נוכחי: 19915 - 18134.

מגרשים:
208 - 208 בהתאם לתכנית ג/ במ/ 14

מטרת התכנית:
הקמת 2 מבניי מגורים.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת  קומות,  הוספת  בנייה,  אחוזי  הגדלת  יח"ד,  הוספת 

תכסית, גובה והבלטת גזוזטראות בק.ב. קדמי ואחורי.

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

לתכנון ולבנייה נהריה, נהריה טלפון:04-9879827

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי: מעלה הגליל, מעלה נפתלי, 
הגליל העליון, מרום הגליל, גלילית

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/ 16469
שם התכנית: יערות ושמורת טבע, הר סאסא. 

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 16469 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' תכנית סוג היחס 
משצ/ 64 שינוי 

ג/ 400 שינוי 
תמא/ 8 כפיפות 

תמא/ 22 כפיפות 
תמא/ 3/ 11/ ב כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 3/ 11/ ג כפיפות 

תמא/ 22/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
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מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי: בית שאן, עמק המעיינות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית כוללנית מס':
203-0293993

 שם התכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית 
בית שאן

גרסת התכנית: הוראות - 30 תשריט - 37
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה – 1965 )להלן: "החוק"(, כי במשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עמק המעיינות, בית שאן מופקדת תכנית כוללנית מס': 

 203-0293993
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

תמא/ 23  כפיפות  
תמא/34 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  
תמא 12/ 1 כפיפות  

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

תממ/ 2/ 9 כפיפות  
תמא/ 3 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 8 אישור ע"פ תמ"א 

תמא/ 22 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 35/ 1 אישור ע"פ תמ"א 

תתל/ 13/ 6/ 2 אישור ע"פ תמ"א 
ג/6995 שינוי  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בית שאן.

העיר בית שאן בתחום שטח השיפוט, בתוספת שטחים בדרום, 
במערב ובצפון בתחום שיפוט מוא"ז עמק המעיינות.

X: 247200 קואורדינטה
Y: 711900 קואורדינטה

גבולות התכנית:
עמק המעיינות, בית שאן.

גושים וחלקות:
חדש רשום:

 ,22915  ,22914  ,22913  ,22912  ,22574  ,22573 בשלמות:  גושים 
 ,23137 ,23136 ,22926 ,22923 ,22921 ,22919 ,22918 ,22917 ,22916
 ,22879 ,22877 ,22876 ,22875 ,22874 ,22873 ,22872 ,22871 ,23138

.22907 ,22906 ,22890 ,22889 ,22888 ,22885
גוש: 20959 חלקות במלואן: 9, 11, 12.

גוש: 20959 חלקי חלקות: 5, 6, 7, 8, 10.
גוש: 20960 חלקות במלואן: 21, 22, 23, 24.

גוש: 20960 חלקי חלקות: 12.
גוש: 20966 חלקי חלקות: 4, 6, 10, 11, 17.

גוש: 22803 חלקות במלואן: 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 30, 31.
גוש: 22803 חלקי חלקות: 1, 4, 8, 12, 21, 25, 26, 27, 28, 29.

גוש: 14236 חלקי חלקות: 1, 4.
גוש: 14237 חלקי חלקות: 1 - 5.
גוש: 14238 חלקי חלקות: 1 - 5.
גוש: 14239 חלקי חלקות: 1, 49.

גוש: 14460 חלקי חלקות: 2, 4 - 5.
גוש: 19469 חלקי חלקות: 61.

גוש: 19470 חלקי חלקות: 1, 8 - 11, 13, 16, 18 - 19, 49.
גוש: 19474 חלקי חלקות: 9, 54.

גוש: 19481 חלקות במלואן: 20, 26 - 28, 54, 64, 71.
גוש: 19481 חלקי חלקות: 1 - 4, 10, 12, 14 - 16, 18, 19, 21 - 23, 
.77 - 75 ,73 ,72 ,70 ,65 ,63 - 61 ,56 - 55 ,53 - 51 ,33 ,31 - 29 ,25
גוש: 19482 חלקות במלואן: 1 - 38, 40 - 41, 60 - 61, 84 - 86, 89.
גוש: 19482 חלקי חלקות: 39, 42, 45 - 48, 51 - 54, 57 - 59, 62 - 

.90 ,88 - 87 ,83 - 82 ,70 - 68 ,64
גוש: 19483 חלקות במלואן: 3 - 22, 24 - 25.

גוש: 19483 חלקי חלקות: 2.
גוש: 19484 חלקי חלקות: 1 - 2.

גוש: 19485 חלקי חלקות: 36 - 37.
גוש: 19703 חלקות במלואן: 13 - 17, 20 - 21, 27.

גוש: 19703 חלקי חלקות: 2, 18 - 19, 22 - 26, 28 - 29.
גוש: 19706 חלקי חלקות: 4 - 7, 9.
גוש: 19707 חלקות במלואן: 3 - 8.

גוש: 19707 חלקי חלקות: 1 - 2, 9 - 10.
גוש: 19708 חלקות במלואן: 5 - 7, 13 - 24.

גוש: 19708 חלקי חלקות: 4, 8 - 9, 11 - 12, 26 - 27.
גוש: 19709 חלקי חלקות: 13 - 14.

גוש: 19712 חלקי חלקות: 5 - 6, 10.
גוש: 19713 חלקי חלקות: 1.

גוש: 19714 חלקי חלקות: 5 - 7.
X: 236000 קואורדינטה
Y: 772000 קואורדינטה

מטרת התכנית:
דיוק גבולות שטחי היער, שמורת הטבע ושטחי החקלאות.

התייחסות לדרך אזורית 891.

עיקרי הוראות התכנית:
דיוק גבולות שטחי היער ושטח שמורת הטבע בתחום התכנית.

שינוי שטחי היער בהתאם לתמ"א 22 לייעוד שמורת טבע.
קיים  פיזי  למצב  התאמה  תוך   22 תמ"א  ייעודי  ודיוק  פירוט 

בשטח.
הגדרת התכליות והשימושים המותרים בכל ייעוד קרקע. 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,99 עמוד  התשעה,   ,6893 הפרסומים  ובילקוט   10/10/2014

בתאריך 07/10/2014

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
ולבנייה מקומית מחוזית מחוז צפון, דרך קריית הממשלה נצרת 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,17000 עילית 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.iplan.gov.il מנהל התכנון
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ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בית שאן, ירושלים הבירה 1 בית 
שאן 10900 טלפון:04-6489414.

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':211-0309302

שם התכנית:מרכז מסחרי ובית אבות - נצרת-ג/22240
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

211-0309302, גרסת התכנית: הוראות - 42 תשריט - 23
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

ג/ 9397 שינוי 
ג/ 2634 שינוי 

ג/ 11553 שינוי 
ג/ 11810 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דרך 79 לכיוון חיפה בחלק הצפוני לעיר נצרת

גבולות התכנית: 
נצרת

גושים וחלקות:
גוש: 16578 חלקות במלואן: 22.

גוש: 16578 חלקי חלקות: 18, 20, 21, 25.
X: 228250 קואורדינטה
Y: 735900 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת מתחם הכולל שימושים מסחריים , משרדים ובית אבות.

עיקרי הוראות התכנית:
2.2.1. הקמת תת מתחם למשרדים ומסחר.

2.2.2. הקמת תת מתחם לשימושים מסחריים ובית אבות.
2.2.3. הסדרת מערכת הדרכים באזור.

2.2.4. קביעת הוראות וזכויות בנייה

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8970 עמוד  התשעו,   ,7309 הפרסומים  ובילקוט   24/07/2016

בתאריך 27/07/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:04-6459200,   16000 נצרת  נצרת, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

גוש: 22862 חלקי חלקות: 7, 8, 9.
גוש: 22863 חלקי חלקות: 9, 10, 11.

גוש: 22864 חלקות במלואן: 2, 5, 7, 19, 20, 21, 23, 29, 30.
 ,22 ,18 ,17 ,15 ,14 ,12 ,10 ,9  ,8  ,6  ,1 גוש: 22864 חלקי חלקות: 

.33 ,28 ,27 ,26
גוש: 22868 חלקי חלקות: 6, 7, 21, 24, 30, 33, 35, 37, 39.

גוש: 22965 חלקי חלקות: 2.
גוש: 22966 חלקי חלקות: 4, 8. 

גוש: 22813 חלקי חלקות: 12, 18.
גוש: 22828 חלקי חלקות: 6.

גוש: 22884 חלקות במלואן: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
.123 ,117 ,114 ,107 ,91 ,90

גוש: 22884 חלקי חלקות: 116, 121, 122.
גוש: 22895 חלקות במלואן: 49, 52, 53.

גוש: 22895 חלקי חלקות: 48, 73.
גוש: 22903 חלקות במלואן: 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 41, 

.63 ,54 ,42
גוש: 22903 חלקי חלקות: 3, 4, 5, 36, 46, 52, 62.

גוש: 22904 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 
.79 ,77 ,75

גוש: 22904 חלקי חלקות: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
.88 ,87 ,81 ,73 ,59 ,56 ,29 ,28 ,27 ,26 ,24 ,23 ,22

גוש: 23152 חלקות במלואן: 14, 15, 16.
גוש: 23152 חלקי חלקות: 5, 17, 18.

גוש: 23153 חלקות במלואן: 13.
גוש: 23153 חלקי חלקות: 7.

מטרות התכנית:
יצירת תנאים להפיכת הישוב למוקד אזורי.  .1

תוך  שאן,  בית  העיר  לפיתוח  תכנונית  תשתית  קביעת   .2
התייחסות לצרכי אוכלוסייתה ולאקלים הקיצוני השורר בה.

אוכלוסייה  ליעד  בעיר  מגורים  לקיבולת  תנאים  יצירת   .3
ריאלי של 28,000 נפש ויעד נומינלי של 37,000 נפש.

הוספת שטחים חדשים למגורים ומבני ציבור בשולי העיר,   .4
וקביעת שטחים להתחדשות עירונית בתוך העיר, על מנת 

לאפשר צמיחת העיר לעיר בת כ- 28,000 נפש.
העשרת  לצורך  ותעסוקה,  לתעשייה  שטחים  הוספת   .5

הזדמנויות התעסוקה וחיזוק כלכלי של העיר.
למיצוי  ומסחר,  תיירות  למלונאות,  שטחים  הוספת   .6
בין  חיבור  על  בדגש  בעיר,  הגלום  התיירותי  הפוטנציאל 

העיר והגן הלאומי בית שאן.
לאור  לעיר,  הצפוני  הכניסה  מערך  של  מחדש  תכנון   .7
מסילת  ושילוב  הבין-עירונית  במערכת  מוצעים  שינויים 

רכבת עתידית. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טלפון: 
טלפון:04-6065850,  המעיינות  עמק  ולבנייה  לתכנון  מקומית 
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
219-0227264

שם התכנית: הרחבת מתחם התיירות באלרום
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
התכנית:  גרסת   ,219-0227264 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 20 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' תכנית סוג היחס  
ג/ 13314 שינוי  

תממ/ 2/ 3 אישור ע"פ תמ"מ 
תמא/ 12/ 1 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
סמוך להר חרמונית בצפון רמת הגולן, מצפון לקיבוץ מרום גולן 

ומדרום לבקעתה.
על כיבש מס' 98.

X: 272264 קואורדינטה
Y: 787183 קואורדינטה

גבולות התכנית: 
גולן

גושים וחלקות:
גוש: 202000, מוסדר, חלקי חלקות: 8.

מטרת התכנית:
הרחבת מתחם התיירות באלרום בשילוב מסחר ותעסוקה

עיקרי הוראות התכנית: 
חלוקת מגרש.   -

שינוי ייעוד משטח לספורט ונופש, לשטח לתיירות ולשטח    -
לתיירות מסחר ותעסוקה.

ועיצוב  בינוי  והנחיות  בנייה  זכויות  שימושים,  קביעת    -
אדריכלי.

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

לתכנון ולבנייה גולן, קצרין 12900 טלפון:04-6969712

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עפולה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':215-0314054

שם התכנית:עפולה - מתחם למבני מגורים - ג/22611
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
גרסת   ,215-0314054 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 19 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

ג/ 12567 שינוי 
ג/ 14068 שינוי 
1 /17 /3 שינוי 
ג/ 18647 כפיפות 
ג/ 2026 כפיפות 
ג/ 1996 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
צומת רחובות קפלן ורמז בעפולה.

X: 230850 קואורדינטה
Y: 726240 קואורדינטה

גבולות התכנית: 
עפולה

גושים וחלקות:
גוש: 17772 חלקות במלואן: 85.

גוש: 17772 חלקי חלקות: 124, 125.

מטרת התכנית:
מגורים  מתחם  הקמת  לצורך  למגורים  ממסחר  ייעוד  שינוי 

הכולל 42 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד ממסחר למגורים עבור בנייה רוויה.

קביעת זכויות והוראות בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
www.iplan.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טלפון: 
מקומית לתכנון ולבנייה עפולה, חנקין יהושע 47 עפולה 18100 

טלפון:04-6520344

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

תשמ"ט - 1989.
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שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: חבל אשר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
201-0432898

שם התכנית:דרך 859 בין כביש 4 לכביש 70
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 201-0432898. 

גרסת התכנית: הוראות - 23 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסות לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

ג/ 5160 שינוי 
ג/ 20958 שינוי 
ג/ 4619 שינוי 
ג/ 9798 שינוי 
ג/ 4168 שינוי 
ג/ 4947 שינוי 

ג/ 10417 שינוי 
ג/ 9096 שינוי 
ג/ 2316 שינוי 
ג/ 2315 שינוי 
ג/ 4360 שינוי 
ג/ 7405 שינוי 

ג/ 12317 שינוי 
ג/ 13161 שינוי 
ג/ 13617 שינוי 
ג/ 14940 שינוי 
ג/ 14941 שינוי 
ג/ 15389 שינוי 
ג/ 15820 שינוי 
ג/ 15798 שינוי 
ג/ 16358 שינוי 
ג/ 1130 שינוי 

משצ/ 37 שינוי 
ג/ 17933 שינוי 
ג/ 1489 שינוי 

ג/ 20884 שינוי 
ג/ 20564 שינוי 
ג/ 20448 שינוי 
ג/ 20226 שינוי 
ג/ 20348 שינוי 
ג/ 20359 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
תמא/ 23/ 21 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דרך מס' 859, קטע: רגבה/מזרעה )כביש 4(- ג'ת/ינוח )כביש 70(

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
257-0229146

שם התכנית: שינוי תוואי דרך מאושרת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
התכנית:  גרסת   ,257-0229146 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 9 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

ג/ 7609 שינוי 
ג/ 9718 שינוי 

7/ מע/ מק/ 18083/ 65 שינוי 
ג/ 18083 שינוי 

7/ מע/ מק/ 7609/ 40 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דרום מזרח עין מאהל

X: 233700 קואורדינטה
Y: 736200 קואורדינטה

גבולות התכנית: 
מבוא העמקים

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 16939 חלקי חלקות: 171.
גוש: 16940 חלקי חלקות: 52, 53, 86.

גוש: 16941 חלקות במלואן: 10.
גוש: 16941 חלקי חלקות: 6, 7, 8, 9, 11, 28, 32, 33, 34, 35, 151.

מטרת התכנית:
שינוי בתוואי דרך מאושרת

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בתוואי דרך מאושרת
שינוי ייעוד מדרך למגורים

שינוי ייעוד ממגורים לדרך 
קביעת הוראות וזכויות בנייה

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
 17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  מבוא העמקים,  ולבנייה  לתכנון 

טלפון:04-6468585

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
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איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' תכנית סוג היחס 
ג/ 8250 שינוי 
ג/ 3500 שינוי 

מג/ מק/ 97/ 1 שינוי 
מג/ מק/ 2003/ 34 שינוי 

ג/ 13669 שינוי 
ג/ 5981 שינוי 

ג/ 11503 שינוי 
ג/ 11293 שינוי 
ג/ 11124 שינוי 
ג/ 10644 שינוי 
ג/ 3615 שינוי 

ג/ 13764 פירוט 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
מג/ מק/ 2006/ 27 כפיפות 
מג/ מק/ 2012/ 54 כפיפות 

ג/ 20127 כפיפות 
ג/ 1999 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
ג/ 20450 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שלומי הוותיקה בין רחובות טיילת האנגלית לבין סנדי אזולאי

X: 213853 קואורדינטה
Y: 775186 קואורדינטה

גבולות התכנית: 
חבל אשר. מעלה הגליל

גושים וחלקות:
גוש: 18221 חלקי חלקות: 13.

גוש: 18317 חלקות במלואן: 60, 62.
גוש: 18317 חלקי חלקות: 36, 42, 50, 61, 63.

גוש: 18322 חלקי חלקות: 1, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 84, 108.
גוש: 18517 חלקות במלואן: 38.

גוש: 18517 חלקי חלקות: 27, 31, 36, 37, 50, 52.
גוש: 18518 חלקי חלקות: 26.

גוש: 18538 חלקות במלואן: 13, 14, 33.

גוש: 18538 חלקי חלקות: 7, 29, 34, 35.
גוש: 18539 חלקות במלואן: 25.

גוש: 18539 חלקי חלקות: 9, 36, 37, 38.
גוש: 19015 חלקות במלואן: 4, 5, 6, 7, 19, 72, 81, 100.

גוש: 19015 חלקי חלקות: 3, 17, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 35, 36, 39, 
.101 ,96 ,82 ,74 ,43 ,41 ,40

גוש: 19016 חלקות במלואן: 17, 73, 84, 117, 118, 119, 120, 121.
גוש: 19016 חלקי חלקות: 15, 16, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 

.116 ,115 ,114
גוש: 19017 חלקות במלואן: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 39.

גוש: 19017 חלקי חלקות: 5, 16, 17, 18, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 
.65 ,62 ,61 ,59

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 18138 חלקות במלואן: 24, 66, 71, 72, 73.
גוש: 18138 חלקי חלקות: 6, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 49, 52, 58, 

.89 ,74 ,69 ,64 ,62 ,60 ,59
גוש: 18244 חלקי חלקות: 68.

גוש: 18259 חלקי חלקות: 6, 7, 8, 9, 12.
גוש: 18481 חלקי חלקות: 12, 14, 17, 18.

גוש: 18482 חלקי חלקות: 22, 39.
גוש: 18483 חלקות במלואן: 28.

גוש: 18483 חלקי חלקות: 8, 11, 18, 19, 26, 32, 46.
גוש: 18689 חלקי חלקות: 3, 6.
גוש: 18691 חלקי חלקות: 7, 9.

גוש: 18697 חלקי חלקות: 13, 15, 23, 32, 39, 40, 41.
גוש: 19799 חלקי חלקות: 210, 263.

גוש: 19943 חלקי חלקות: 2, 16.
גוש: 19951 חלקי חלקות: 3, 4, 5, 6, 7, 10.

גוש: 19952 חלקי חלקות: 6, 9, 10.
גוש: 19953 חלקי חלקות: 37, 38, 39, 41.

גוש: 21132 חלקות במלואן: 94, 113, 114.
גוש: 21132 חלקי חלקות: 95, 105, 106, 112, 115, 116.

X: 211598 קואורדינטה
Y: 764781 קואורדינטה

מטרת התכנית:
קביעת הוראות לדרך 859, קטע: מכביש 4 עד כביש 70.

עיקרי הוראות התכנית: 
ייעוד שטחים לדרך.  א.  

קביעת מגבלות בנייה קבועות וזמניות על שטחים סמוכים  ב.  
לדרך המוצעת בתוכנית.

קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך, לרבות פיתוח ושיקום  ג.  
נופי.

חקלאיות,  לחלקות  ונגישות  חקלאיות  דרכים  הסדרת  ד.  
ביטול דרך, קביעת אמצעים להגנה על הסביבה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2365 עמוד  התשע'ז,   ,7423 הפרסומים  ובילקוט   13/01/2017

בתאריך 12/01/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
חבל אשר -ד.נ גליל מערבי, טלפון:04-9879621, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
255-0339069

שם התכנית:שלומי הוותיקה-מוסדות ציבור-ג/22273
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
התכנית:  גרסת   ,255-0339069 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 11 תשריט - 7
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: יערה.

מגרשים 184-185 במושב יערה
X: 217082 קואורדינטה
Y: 774490 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 21121 חלקות במלואן: 85, 86.
גוש: 21121 חלקי חלקות: 7.

מגרשים:
184 - 185 בהתאם לתכנית ג/ 14446

מטרת התכנית:
א'  מגורים  ליעוד  בנייה  הוראות  ושינוי  בנייה  אחוזי  הגדלת 

במגרשים 184-185 בהתאם לקיים בשטח התכנית.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדרת זכויות והוראות הבנייה ליעוד מגורים א' )תא שטח מס' 

:)184
הגדלת השטחים העיקריים מ-50% ל-78%.

הגדלת תכסית הקרקע מ-40% ל-60%. 
הגדרת זכויות והוראות הבנייה ליעוד מגורים א' )תא שטח מס' 

:)185
הגדלת השטחים העיקריים מ-50% ל-72.5%

הגדלת תכסית הקרקע מ-40% ל-54%. 
שינוי קווי הבניין בהתאם לקיים בשטח.

התרת שימוש לבריכת שחיה פרטית מקורה ובריכות זרמי אויר 
ומים.

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

טלפון:04-9979659

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
255-0317503

 שם התכנית: ג/22807 שינוי ייעוד בנחלה 30 
מושב חוסן

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 255-0317503 

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

מטרת התכנית:
הגדרת זכויות ומגבלות בנייה בשטח למבנה ומוסדות ציבור בשלומי. 

הסדרת קווי בנין. 
הסדרת מצב סטטוטורי של מגרשי מגורים.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי יעודי קרקע התקפים: 

משטח ציבורי פתוח )לפי ג/3500, 2/52/7 ( למבני ומוסדות    -
ציבור, דרך מוצעת. 

לבנין  מגרש   ,)  2/52/7 ג/3500,  )לפי  ציבור  לבניני  מאתר    -
ציבור )לפי 2/52/5( למגורים. 

)לפי  בשצ"פ  משולבים  ותרבות  ספורט  מוסדות  ממתחם    -
למבני  שטח  ספורט,  שטח  פתוח,  ציבור  שטח  ג/13764(, 
ציבור )לפי ג/11124(, שטח ספורט, שטח לבניני ציבור )לפי 
ג/13669 ו-ג/3615( ממתקן תשתית )לפי ג/11503( למבנים 

ומוסדות ציבור. 
קביעת השימושים ביעוד הקרקע.  -

קביעת הוראות וזכויות בנייה בשטח התכנית.  -

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

מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .6508555
מעונה  הגליל,  מעלה  הגליל-ד.נ  מעלה  ולבנייה  לתכנון 

טלפון:04-9979659

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
255-0421891

שם התכנית: ג/23213 שינוי זכויות והוראות בנייה 
במושב יערה

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

0421891, גרסת התכנית: הוראות - 6 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 14446 שינוי 
ג/ 10020 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 35/ 1 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 
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טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל, מעונה טלפון:04-9979659, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.iplan.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':263-0397661

שם התכנית:שינוי ייעוד מאזור תיירות ונופש ליעוד 
משולב מסחר ומשרדים - תמרה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
גרסת   ,263-0397661 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

ג/ 15756 שינוי 
ג/ 8030 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דרום מערב טמרה, מזרחית לכביש 70, צמוד לתחנת דלק.

X: 215787 קואורדינטה
Y: 749870 קואורדינטה

גבולות התכנית: 
שפלת הגליל

גושים וחלקות:
גוש: 18578 חלקי חלקות: 22.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאזור תיירות ונופש ושירותי דרך ליעוד משולב 

מסחר ומשרדים בהתאם למצב הקיים.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. שינוי ייעוד מאזור תיירות ונופש ליעוד משולב מסחר ומשרדים.
2. שינוי ייעוד מאזור שירותי דרך ליעוד משולב מסחר ומשרדים.

3. הקטנת קווי בניין על פי המצב הקיים.
4. קביעת הוראות וזכויות בנייה לכל ייעוד.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
www.iplan.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל, תמרה 24930 טלפון:04-9868670

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס  

ג/ 2180 שינוי  
ג/ 9953 שינוי  

תממ/ 2/ 9 כפיפות  
תמא/ 35/ 1 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  
ג/ 19738 כפיפות  

תמא/ 3/ 11/ א אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
נחלה 30 במושב חוסן.

גבולות התכנית: 
מעלה הגליל

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 19896 חלקי חלקות: 2, 8.
גוש: 19897 חלקי חלקות: 33.

X: 228225 קואורדינטה
Y: 767310 קואורדינטה

מגרשים:
30 - 30 בהתאם לתכנית ג/2180

מטרת התכנית:
תכנונית  מסגרת  ליצור  כדי   30 בנחלה  קרקע  ייעוד  שינוי 
והמתוכננים,  בפועל  הקיימים  והשימושים  לבנייה  מתאימה 
תוך שמירה על מדיניות הועדה המחוזית בנושא שימושים לא 

חקלאיים ביישוב חקלאי בעל נחלות חקלאיות.

עיקרי הוראות התכנית: 
.הקלה בקו בנין מדרך אזורית מס' 864 בהתאם לתמ"א 3 תיקון 
7 עפ"י סעיף 8)ג( תוך התאמה למבנה משק קיים בהיתר ובינוי 

מוצע לפל"ח )מגורים בישוב כפרי. 
שינוי יעודי קרקע:

שינוי ייעוד מ-"שטח מגורים" ו- "אזור מבני משק חקלאיים" 
עפ"י תכנית ג/2180 למגורים בישוב כפרי פל"ח. 

.קביעת השימושים המותרים למגורים בישוב כפרי 
קביעת זכויות והוראות בנייה למגורים בישוב כפרי:

.הוספת יחידת הורים בשטח של עד 55 מ"ר 
.קביעת מס' יחידות הדיור 

.קביעת מס' יחידות האירוח 
. קביעת שטחי שירות 

. קביעת תכסית הקרקע 
.הגדרת גובה המבנים ומס' הקומות 

.קביעת הנחיות למדידת הגובה 
.שינוי קווי הבניין בהתאם למצב הקיים והמתוכנן בשטח 

.קביעת הנחיות בינוי ופיתוח השטח 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2787 עמוד  התשע"ז,   ,7435 הפרסומים  ובילקוט   03/02/2017

בתאריך 31/01/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
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גוש: 40145 חלקי חלקות: 1, 9.
גוש: 40179 חלקות במלואן: 14 - 18.

גוש: 40179 חלקי חלקות: 1, 4, 19.

גוש: 40180 חלקי חלקות: 6, 8, 11.
גוש: 40184 חלקות במלואן: 8.

גוש: 40184 חלקי חלקות: 1, 6 - 7.
גוש: 40185 חלקות במלואן: 5.

גוש: 40185 חלקי חלקות: 4.
גוש: 40186 חלקות במלואן: 1 - 3, 10 - 11.

גוש: 40186 חלקי חלקות: 12.
גוש: 40182 חלקות במלואן: 1.

גוש: 40182 חלקי חלקות: 3.

גוש: 40067 חלקי חלקות: 1.

גוש: 40068 חלקי חלקות: 1.

גוש: 40069 חלקי חלקות: 1.
X: 195750 קואורדינטה
Y: 385850 קואורדינטה

מטרת התכנית:
"נמל התעופה המתפנה" כמוקד עירוני לבילוי,  פיתוח מתחם 
ומגורים,  תיירותיות  אטרקציות  מלונאות,  מסחר,  פנאי,  נופש, 
יצירת מדרחוב מסחרי פעיל בעל אופי תיירותי ושימת דגש על 
בין חלקה של העיר שממערב לדרך מס'  והידוק הקשר  חיזוק 
900 ובין אזור התיירות שבחוף הצפוני, כל זאת על ידי שינויים 
בייעודי הקרקע, קביעת זכויות בנייה חדשות וקביעת הנחיות 

בינוי. 

עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד  ואזור  תחבורתי  מרכז  מאזור  קרקע  ייעודי  שינוי  א.  
אטרקציות  מלונאות  מגורים,  לייעודי  עתידי  לתכנון 
תיירותיות, מבנים ומוסדות ציבור, מסחר, דרכים, מסילת 

ברזל, מתקנים הנדסיים ושטחים ציבוריים פתוחים.
קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד. ב.  

קביעת הוראות בנייה לעניין פיתוח שטח התכנית והבינוי  ג.  
בו בהתאם לתשריט יעודי הקרקע והנספחים, בין השאר 

לגבי:
אופי הבינוי, שטחי הבנייה, מס' קומות, מס' יחידות    .1

דיור ו/או חדרי מלון לכל מגרש.
הנחיות לעיצוב אדריכלי.   .2

מאפייני הטיפול בשטחי התכנית שאינם מבונים.   .3
וביטול  חדשות  דרכים  והתווית  קיימות  דרכים  הרחבת  ד.  

דרכים מאושרות.
ושרותים  תשתיות  כולל  השטח  לפיתוח  הוראות  קביעת  ה.  

כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל גז וכו'.
קביעת שלביות לביצוע. ו.  

קביעת הנחיות סביבתיות. ז.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7373 עמוד  התשעה,   ,7075 הפרסומים  ובילקוט   16/07/2015

בתאריך 13/07/2015

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 
רשאי  וכל המעוניין  טלפון:08-6367114,  אילת   1 הנגב  חטיבת 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

תשמ"ט - 1989.

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

מחוז דרום

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
109 /101 /02 /2

שם התכנית: פינוי מתחם שדה תעופה אילת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס': מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

 109 /101 /02 /2
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

13 /102 /03 /2 שינוי 
22 /114 /03 /2 שינוי 
19 /105 /03 /2 שינוי 

194 /03 /2 שינוי 
17 /102 /03 /2 שינוי 

101 /02 /2 שינוי 
7 /102 /03 /2 שינוי 

87 /101 /02 /2 שינוי 
90 /101 /02 /2 שינוי 
19 /101 /02 /2 שינוי 
21 /114 /03 /2 שינוי 
24 /101 /02 /2 שינוי 
3 /141 /03 /2 שינוי 

40 /101 /02 /2 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אילת רחוב:.

השטח של שדה התעופה המתפנה כולל את דרך 900 ממערב 
הצומת  תחום  ממזרח,   2 מס'  כביש  המזרחי  העוקף  דרך  ואת 

הרחובות יותם ודורבן בדרום ובשטח פתוח מצפון.
גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 40000 חלקי חלקות: 56.
גוש: 40001 חלקות במלואן: 91, 96, 100.

גוש: 40001 חלקי חלקות: 90, 92, 98, 123.
גוש: 40002 חלקי חלקות: 67, 76, 78, 80.

גוש: 40040 חלקות במלואן: 5 - 6.
גוש: 40114 חלקות במלואן: 1 - 11.
גוש: 40115 חלקות במלואן: 1 - 2.

גוש: 40116 חלקות במלואן: 1.
גוש: 40122 חלקי חלקות: 12 - 14.
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איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מס' תכנית סוג היחס 
4 /18 /5 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
פטיו 817 ,רח' יהודה 7 ,שכונת ערבה ,אילת

גבולות התכנית: 
אילת

גושים וחלקות:
גוש: 40025, מוסדר, חלקות במלואן: 88.

X: 194325 קואורדינטה
Y: 386015 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת קומה, זכויות ומגבלות בנייה למגרש מס' 145

עיקרי הוראות התכנית: 
א. שינוי ייעוד מ"מגורים א'" ל"מגורים ב'".

ב. תוספת זכויות בנייה מ-85 ל-200 מ"ר עקרי ו-15 מ"ר שרות.
ג. שינוי קו בנין לפי המסומן בתשריט ובנספח הבינוי.

ד. קביעת תכסית ל-80%.
ה. תוספת קומה.

ו. תוספת 2 יח"ד קטנות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2057 עמוד  התשעו,   ,7168 הפרסומים  ובילקוט   11/08/2016

בתאריך 20/12/2015

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 

אילת,  ובנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .6263795
רשאי  וכל המעוניין  טלפון:08-6367114,  אילת   1 הנגב  חטיבת 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
602-0321836

שם התכנית: מגרש 185 שחמון רובע 6 אילת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 602-0321836 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 
2/ מק/ 417 שינוי 
214 /03 /2 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אילת

גבולות התכנית: 
כמסומן בתשריט בקו כחול

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
602-0181693

שם התכנית: מגרש 171 ,רובע 4 שחמון ,אילת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 602-0181693 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 
2/ במ/ 151 שינוי 
2/ מק/ 481 כפיפות 
209 /03 /2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
משעול פקאן שכונת שחמון רובע 4 אילת.

גבולות התכנית: 
אילת

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 40084 חלקות במלואן: 56.
גוש: 40084 חלקי חלקות: 120.

X: 193825 קואורדינטה
Y: 384225 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת זכויות ומגבלות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת 170 מ"ר עקרי - מאושר 200 מ"ר ,מוצע 370 מ"ר,  א.  

שטח שרות ללא שינוי.
קביעת קו בנין לבריכה 1 מ'. ב.  

ממפלס  מ'   1.80 ההיקפיים  הפיתוח  קירות  גובה  קביעת  ג.  
ה0.00 )אבסולוטי 69.75(.

ביטול הנחיה לגגות משופעים. ד.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,10299 עמוד  התשעו,   ,7352 הפרסומים  ובילקוט   10/11/2016

בתאריך 28/09/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 
רשאי  וכל המעוניין  טלפון:08-6367114,  אילת   1 הנגב  חטיבת 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
602-0189134

שם התכנית: מבנה פטיו במגרש 145 ,אילת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 602-0189134, 

גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 6
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3/ מק/ 2163 שינוי 
תמא/ 18/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אשדוד

גבולות התכנית: 
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
גוש: 2062 חלקי חלקות: 23.
גוש: 2065 חלקי חלקות: 31.

גוש: 2077 חלקי חלקות: 163.
X: 167500 קואורדינטה
Y: 635400 קואורדינטה

מגרשים:
1-3 בהתאם לתכנית 3/ מק/ 2056

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מבנן הכולל 4 מגדלי מגורים, 
מתוכם 3 מגדלים בני 27 קומות ומגדל רבעי בן 28 קומות, מעל 
3 קומות חניה תת"ק, קומת מסחר במפלס ברחוב, 2 קומות חניה 
וקומת  לחינוך,  ציבור  ומוסדות  מבנים  קומת  ומשרדים,  עלית 
ומבנים  מסחר,  ל"מגורים,  מ"מסחר",  ייעוד  שינוי  תוך  לובי 
למוסדות ציבור". תכנית זו מנצלת את זכויות הבנייה העודפות 

בתאי שטח מס' 200 ו- 201 ומעבירה אותן לתא שטח מס' 100.

עיקרי הוראות התכנית: 
ומבנים  מסחר  יח"ד(,   650( למגורים  ממסחר  ייעוד  שינוי  א.  

ומוסדות ציבור.
שינוי ייעוד משצ"פ לדרך מוצעת. ב.  

קביעת הוראות וזכויות בנייה עבור היעודים בשונים. ג.  
הגדרת השימושים המותרים. ד.  

יצירת זיקת הנאה. ה.  
הסדרת מערך התנועה באתר וחיבורו למערכת התחבורה  ו.  

העירונית.
שינוי קו בניין. ז.  

איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים בחלק משטח התכנית. ח.  
העברת זכויות בנייה בלתי מנוצלות מתאי שטח 201, 200  ט.  

לתא שטח 100.
יצירת תא שטח נפרד מס' 600 ביעוד משולב "מסחר ותחבורה". י.  
שינוי מס' הקומות מ- 4 קומות למסחר ל- 31-32 קומות  יא.  

למגורים, מסחר ומשרדים.
תוספת קומות מתחת לכניסה הקובעת מ- 2 ל- 3 קומות. יב.  

ניוד זכויות בנייה ממסחר למגורים, מבנים ומוסדות ציבור  יג.  
ותעסוקה.

קביעת 20% יחידות דיור קטנות. יד.  
כיתות,   4 ילדים  גן  הציבור-  לרווחת  שימושים  תוספת  טו.  

מעון יום 2 כיתות ובית כנסת.
כיתות,   4 ילדים  גן  הציבור-  לרווחת  שימושים  תוספת  יד.  

מעון יום 2 כיתות ובית כנסת.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,10300 עמוד  התשעו,   ,7352 הפרסומים  ובילקוט   30/09/2016

בתאריך 28/09/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
טלפון:08-8545304,   77100 אשדוד   10 העברי  הגדוד  אשדוד, 

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 40130 חלקות במלואן: 84.
גוש: 40130 חלקי חלקות: 135, 136.

X: 193175 קואורדינטה
Y: 383350 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת זכויות הבנייה וקומת המרתף, שינוי תכסית וקווי בנין

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במס' קומות: מאושר - שתי קומות מעל מפלס הכניסה,   )1
מוצע - שתי קומות מעל מפלס הכניסה וקומת מרתף אחת.  

ניוד שטחים: ניוד 13.0 מ"ר שטח שרות ממפלס מעל ה-0.00    )2
הקובע, אל קומת המרתף 

שינוי זכויות הבנייה: שטחים מעל מפלס ה-0.00 הקובע:   )3
שטח עיקרי מאושר - 180.0 מ"ר, מוצע - 265.0 מ"ר )תוספת   

85.0 מ"ר(,
מ"ר   13.0 )מתוכם  מ"ר   20.0  - ומוצע  מאושר  שרות  שטח   

מנויידים לטובת המרתף(,
46.0 מ"ר  30.0 מ"ר, מוצע -  שטח שרות לחניה מאושר -   

)תוספת 16.0 מ"ר(.
שטחים מתחת למפלס ה-0.00 הקובע-  

שטח עיקרי מוצע - 35.0 מ"ר.  
שינוי תכסית: מאושר - 200.0 מ"ר, מוצע - 210.0 מ"ר.   )4

צדדי- קדמי-מערבי,  בנין  קו   - מאושר  בנין:  קווי  שינוי    )5
דרומי וקו בנין אחורי - 2.0 מ',

קו בנין צדדי-צפוני - 4.0 מ', קו בניין אפס לחניה.  
מוצע - קו בנין קדמי- מערבי - 2.0 מ', קו בנין אפס לחניה,  
קווי בנין צדדי-דרומי ואחורי מזרחי - 2.0 מ', קו בנין 1.0   

לבריכה,
קו בנין צדדי-צפוני - 4.0 מ', קו בנין תחתי לחצר אנגלי -   

2.8 מ' וקו בנין אפס לחניה,
קווי בנין כמצוין בתשריט ונספח בינוי המחייב בעניין.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1545 עמוד  התשעז,   ,7401 הפרסומים  ובילקוט   06/01/2017

בתאריך 15/12/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 
רשאי  וכל המעוניין  טלפון:08-6367114,  אילת   1 הנגב  חטיבת 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
50 /114 /03 /3

שם התכנית: שינוי ייעוד למסחר ומגורים, שד' הרצל 
אשדוד 

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 3/ 03/ 114/ 50

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

63 /101 /02 /3 שינוי 
3/ מק/ 2056 שינוי 
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גרסת התכנית: הוראות - 23 תשריט - 22
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

31 /101 /02 /25 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטח התכנית נמצא ברח' נצרים 9 שכ' נאות קטיף, דימונה

גבולות התכנית: 
דימונה

גושים וחלקות:
גוש: 39944, מוסדר, חלקי חלקות: 5, 6, 7, 8, 9, 17.

X: 203842 קואורדינטה
Y: 553058 קואורדינטה

מגרשים:
28 - 28 בהתאם לתכנית 31/101/02/25

מטרת התכנית:
שינויים בזכויות והוראות בנייה במגרש מגורים )תא שטח( מס' 

28 ברח' הנצרים 9, שכ' נאות קטיף, דימונה.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת אחוזי בנייה למטרה עיקרית מעל למפלס הכניסה    .1

הקובעת מ- 200 מ"ר ל- 280 מ"ר.
הגדלת תכסית מירבית מ - 50% ל - 54%.   .2

הגדלת שטח סככת רכב מ - 30 מ"ר ל - 44 מ"ר.   .3
קביעת תנאים לשינוי מיקום חניה אחת מתוך שתיים.   .4

שינוי קווי בניין.   .5
קביעת הנחיות ומגבלות בנייה עבור בריכת שחייה פרטית    .6

פתוחה.
קביעת קווי בנין לבריכה.   .7

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   .8
קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.    .9

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,147 עמוד  התשעז,   ,7361 הפרסומים  ובילקוט   11/11/2016

בתאריך 13/10/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה דימונה, 
המעוניין  וכל  טלפון:08-6563182,   8600 דימונה   1 הנשיא  שד 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נתיבות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
30 /104 /03 /22

שם התכנית: בעלי המלאכה 13 - נתיבות
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 

מופקדת תכנית מפורטת מס': 22/ 03/ 104/ 30 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

.www.iplan.gov.il

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
605-0415307

שם התכנית: רח' קלישר 13 באר שבע
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

605-0415307, גרסת התכנית: הוראות - 9 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

111 /108 /03 /5 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר שבע רחוב: קלישר 13.

מרכז הקליטה קלישר

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 38076 חלקות במלואן: 22.
גוש: 38076 חלקי חלקות: 51, 54.

X: 182038 קואורדינטה
Y: 573788 קואורדינטה

מגרשים:
22 - 22 בהתאם לתכנית 5/ 03/ 108/ 111

מטרת התכנית:
לאפשר שימושי מגורי סטודנטים ומגורי עולים במסגרת ייעוד 

"מגורים מיוחד".
עיקרי הוראות התכנית: 

1. הוספת שימוש "מגורי עולים" לייעוד "מגורים מיוחד".
2. קביעת הוראות, זכויות ומגבלות בנייה.

3. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4444 עמוד  התשעז,   ,7469 הפרסומים  ובילקוט   23/03/2017

בתאריך 20/03/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 
6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר שבע, 
בגין מנחם 2 באר שבע טלפון:08-6463807, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: דימונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
607-0189704

שם התכנית: מגורים במגרש מס' 28, רח' נצרים 9, 
שכ' נאות קטיף, דימונה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 607-0189704, 
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המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

21 /101 /02 /22 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נתיבות רחוב: שד ויצמן.

יישוב: נתיבות רחוב: אחד עשר הנקודות .
קטע מזרחי להרחבת פארק תעשיה קלה ומלאכה בנתיבות

נגב מערבי.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39613 חלקי חלקות: 48.
גוש: 3/100280 חלקי חלקות: 13, 23.

גוש: 100279 חלקי חלקות: 9999.
X: 161000 קואורדינטה
Y: 591500 קואורדינטה

מגרשים:
10 - 30 בהתאם לתכנית 22/ 02/ 101/ 21

מטרת התכנית:
כבסיס  בנייה  הוראות  והשלמת  קרקע  ייעודי  ושינוי  הסדרת 

לתכניות פיתוח לפארק תעשייה קלה ומלאכה בנתיבות.

עיקרי הוראות התכנית: 
לחירום  ציבור  ומוסדות  ל"מבנים  מ"שצ"פ"  ייעוד  שינוי    -

והצלה" והוספת שימוש למוסד לשיקום תעסוקתי.
שינוי במיקום בין ייעוד מסחר לבין ייעוד תעשיה קלה ומלאכה   -
אשפה  לחדרי  השנאה,  לתחנות  מיוחד  בניין  קו  קביעת    -

ולחניה בנויה/ תת"ק.
שינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי    -

שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4357 עמוד  התשעז,   ,7467 הפרסומים  ובילקוט   01/09/2016
ובילקוט הפרסומים 7330, התשעו, עמוד  בתאריך 14/03/2017 

9421, בתאריך 30/08/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 

6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נתיבות, 
שד ירושלים 4 נתיבות 80200 טלפון:08-9938735, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0356915

שם התכנית: מגרש 130 שכ' 2 רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט 
התכנית:  גרסת   ,618-0356915 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

13 /104 /03 /22 שינוי 
1 /104 /03 /22 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אזור התעשייה נתיבות
X: 161500 קואורדינטה
Y: 592000 קואורדינטה

גבולות התכנית: 
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39583 חלקי חלקות: 60.

גוש: 100279 חלקי חלקות: 1.

מגרשים:
12 - 13 בהתאם לתכנית 22/ 03/ 104/ 1 , 22/ 03/ 104 / 13.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מגרש מס' 13 מ "שטח לתעשייה" ל- "מסחר".

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי ייעוד קרקע במגרש מס' 13 מ–"שטח לתעשייה" ל–"מסחר".

- קביעת השימושים, הוראות וזכויות בנייה
- קביעת תנאים למתן היתר בנייה

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

נתיבות, שד ירושלים 4 נתיבות 80200 טלפון:08-9938735

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נתיבות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
609-0414623

שם התכנית: פארק תעשיה מתחם מזרחי - נתיבות
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 609-0414623, 

גרסת התכנית: הוראות - 15 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

17/ מק/ 2155 שינוי 
251 /03 /7 שינוי 

15 /223 /02 /17 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט 85, שכונה 24 מגרש 85 מגורים

X: 176634 קואורדינטה
Y: 588820 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100420 חלקות במלואן: 40.
גוש: 100420 חלקי חלקות: 74.

מטרת התכנית:
- הגדלת אחוזי בנייה.

- תוספת יח"ד, מ 2יח"ד ל 5 יח"ד.
- ושינוי קווי בניין במגרש 85 שכ' 24 , רהט.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה מ 50% עיקרי ל 100% כולל, 1238 מ"ר  א- 

מתוכם 943 מ"ר עיקרי ו 295 מ"ר שירות .
הגדלת מס' יח"ד מ 2 יח"ד ל 5 יח"ד. ב- 

שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט. ג- 
קביעת תנאים למתן היתר בנייה. ד- 

קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדריכלי. ה- 
קביעת השימושים ומגבלות הבנייה. ו- 

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

רהט טלפון:08-9914874

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
618-0238071

שם התכנית: מגרש 4 שכ' 9 רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0238071 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

17/ מק/ 2155 שינוי 
389 /03 /17 שינוי 

15 /223 /02 /17 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט 130, מגרש 130 שכונה 2 רהט.

X: 177376 קואורדינטה
Y: 589855 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 100225, מוסדר, חלקות במלואן: 20.

מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין, הגדלת אחוזי בנייה, קביעת מס' יח"ד למגורים 

ב' במגרש 130 שכ' 2 ברהט.

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי ממגורים א' למגורים ב'

ב. הגדלת אחוזי בנייה למגורים ב'.
ג. קביעת זכויות בנייה לשטחים עיקריים, ושטחי שירות.

ד. קביעת מס' יח"ד ל- 4 יח"ד.
ה. קביעת מבני המוגרים ל- 2 מבנים במגרש.

ו. גובה הבנייה עד 3 קומות.
ז. קביעת השימושים המותרים והמגבלות.

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

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

רהט טלפון:08-9914874

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0377192

שם התכנית: שכונה 24 מגרש 85,רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט 
התכנית:  גרסת   ,618-0377192 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 7 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט רחוב: אלאימאן 211.
מגרש מס' 211 בשכונה 29, רהט.

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 100593 חלקות במלואן: 12.
גוש: 100593 חלקי חלקות: 88.

X: 177826 קואורדינטה
Y: 588513 קואורדינטה

מגרשים:
211 - 211 בהתאם לתכנית 1/196/03/17

מטרת התכנית:
-שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.

-הגדלת זכויות בנייה
-הגדלת כמות יח"ד מ 2 ל 4 יח"ד.

-תוספת קומה 3.

עיקרי הוראות התכנית: 
ל–120%  מאושרת  תכנית  עפ"י   %  50 מ  בנייה  אחוזי  הגדלת 

)מתוכם 100% עיקרי ו–20% שירות(.
תיקון נקודתי לקווי הבניין.
תוספת יח"ד מ 2 ל 4 יח"ד.

תוספת קומה מ 2 קומות ל 3 קומות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4312 עמוד  התשעו,   ,7225 הפרסומים  ובילקוט   01/07/2016

בתאריך 09/03/2016

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

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
618-0267146

שם התכנית: מגרש 11 שכונה 21, רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0267146, 

גרסת התכנית: הוראות - 6 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

17/ מק/ 2155 שינוי 
1 /245 /03 /7 שינוי 

15 /223 /02 /17 שינוי 
402 /02 /17 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בחלקה הצפונית מערבית של שכונה 21, רהט

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1 /355 /03 /7 שינוי 
355 /03 /7 שינוי 

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט רחוב: שכ 9 4.

גושים וחלקות:
לא מוסדר:

גוש: 100225 חלקי חלקות: 2.
גוש: 999999 חלקי חלקות: 9999.

X: 176742 קואורדינטה
Y: 589832 קואורדינטה

מגרשים:
4 - 4 בהתאם לתכנית 355/03/7

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משצ"פ למגורים א',קביעת מס' יח"ד ,זכויות 

בנייה והוראות במגרש 4 שכונה 9 ברהט

עיקרי הוראות התכנית: 
א. שינוי ייעוד קרקע משצ"פ למגורים א'.

ב. קביעת זכויות בנייה לשטחים עיקריים,שטחי שירות.
ג. קביעת מס' יח"ד ל- 4 יח"ד.

ד. קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

ו. קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2674 עמוד  התשעז,   ,7433 הפרסומים  ובילקוט   10/02/2017

בתאריך 26/01/2017

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

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
618-0250803

שם התכנית: מגרש 211 שכונה 29 ברהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0250803, 

גרסת התכנית: הוראות - 23 תשריט - 19
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

15 /223 /02 /17 שינוי 
1 /196 /03 /17 שינוי 
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Y: 603447 קואורדינטה

מטרת התכנית:
ומוסדות ציבור שישמשו למבנה ציבור  הסדרת שטח למבנים 

לרבות חינוך תרבות ופנאי
ובנייני ציבור עירוניים ע"י שינוי ייעוד ממגורים ג' לשטח לבנייני 

ציבור.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מאזור מגורים ג' ליעוד מבנים ומוסדות ציבור א.  

קביעת זכויות , הנחיות ומגבלות בנייה. ב.  
קביעת קווי בניין כ-5 מ' מדרך מאושרת ראשית וכ-3 מ'  ג.  

משאר בגולות תא שטח
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה ד.  

קביעת שימושים. ה.  
הסדרת תוואי הדרך לפי תוואי קיים בפועל ע"י ביטול חלק  ו.  
ומוסדות  מבנים  ייעוד  לטובת  מאושרת  דרך  של  משטח 

ציבור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1546 עמוד  התשעז,   ,7401 הפרסומים  ובילקוט   23/01/2017

בתאריך 15/12/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
שדרות, ככר הנשיא שדרות טלפון:08-6892745, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0428656

שם התכנית: החלפת ייעודים ציבוריים בין תאי שטח 
909 ו 902 שכ' 2א ערערה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
התכנית:  גרסת   ,652-0428656 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 13 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

3 /311 /03 /7 שינוי 
10 /311 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונה 2א ערערה

X: 203975 קואורדינטה
Y: 563730 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100084 חלקי חלקות: 9999.
גוש: 7/100084 חלקי חלקות: 5, 6, 13.

גבולות התכנית: 
רהט

גושים וחלקות:
גוש: 400395, מוסדר, חלקי חלקות: 1.

X: 175954 קואורדינטה
Y: 588781 קואורדינטה

מגרשים:
16 - 16 בהתאם לתכנית 4/40/8

מטרת התכנית:
א'  ממגורים  ייעוד  שינוי  ע"י  למגורים  בנייה  זכויות  הגדלת 
למגורים ב', קביעת מס' יחידת הדיור, שינוי קוו בניין למבנה 

הקיים במגרש מס' 11 שכונה 21 ברהט.

עיקרי הוראות התכנית: 
 11 מס'  במגרש  המותרים  המרביים  הבנייה  שטחי  קביעת    -
)אזור מגורים ב'( ל–109.08% מתוכם 968 מ"ר למטרות מגורים 

המהווים שטחים עיקריים ו–197 מ"ר המהווים שטח שירות.
שינוי קוו בנין עפ"י המסומן והמתואר בתשריט.   -

תוספת יח"ד במגרש מ 2 יח"ד ל 6 יח"ד.   -
קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.   -

קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4358 עמוד  התשעז,   ,7467 הפרסומים  ובילקוט   23/12/2016

בתאריך 14/03/2017

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

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שדרות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
611-0279950

שם התכנית: מגרשים 21, 20 חופית, שדרות
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 611-0279950, 

גרסת התכנית: הוראות - 9 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

18 /101 /02 /21 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בין רחובות הרצל ומבצע קדש, שדרות

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 1900 חלקי חלקות: 85.
גוש: 2479 חלקות במלואן: 26.

גוש: 2479 חלקי חלקות: 20.
X: 161317 קואורדינטה
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עיקרי הוראות התכנית:
שינויי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים א, וממגורים א'    .1

לדרך משולבת
תא  לכל  יח"ד   6 ל   139A-139B בתאי שטח  יח"ד  קביעת    .2

139C שטח ו 3 יח"ד בתא שטח
קביעת זכויות ,מגבלות והנחיות בנייה.   .3

קביעת התכליות והשימושים המותרים    .4
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה וקביעת קווי הבניין.   .5

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

מזרחי, טלפון:08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.
דוד לפלר  

יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז דרום  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 6502-05-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,   )2009( טרביס  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-428593-1

והמבקשים: גלית סוקולוב ואח', ע"י ב"כ עו"ד יוליה גראץ', 
פקס'  ,04-6222445 טל'   ,3842411 חדרה  28א,  יפה  הלל   מרח' 

.02-6222446

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.7.2017 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 5.7.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יוליה גראץ', עו"ד  
באת כוח המבקשים  

מטרת התכנית:
לצרכים תכנוניים  בין שצ"פ לשב"צ בהתאם  החלפת שטחים 

בשכונה 2א ערערה בנגב

עיקרי הוראות התכנית:
- קביעת קווי בניין.

- קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
- קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

- קביעת זכויות, מגבלות והוראות בנייה.

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

מזרחי, טלפון:08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0470930

שם התכנית: ערערה בנגב מגרש 139 שכונה 1
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   652-0470930 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי  נגב 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3 /310 /02 /7 שינוי 
2 /312 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ערערה בנגב, ערערה בנגב שכונה 1 מגרש 139

X: 202850 קואורדינטה
Y: 563650 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 100084, מוסדר, חלקות במלואן: 30, 40, 41.

מגרשים:
40 - 40 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 312/ 2

מטרת התכנית:
1. הגדלת זכויות בנייה ושינוי קווי בניין

2. הגדלת מס' יח"ד למגורים
3. איחוד וחלוקת מגרשים ושינויי ייעוד
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

קולה כבוד לחיילים בע"מ 
 )ח"פ 514626571(

)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 15/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אריאל וינדר, מרח' היצירה 3, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל וינדר, עו"ד, מפרק 

מרכז קניות בני ברק בע"מ 
 )ח"פ 513909093(

)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 15/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אריאל וינדר, מרח' היצירה 3, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל וינדר, עו"ד, מפרק 

קופיקום בע"מ 
 )ח"פ 514543602(

)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   14/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

מיקי אלובכר, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 36188-05-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  אילת  רון  שירה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-366766-7

והמבקשים: אלי מרואני ולימור לוי, ע"י ב"כ עו"ד טלי מור 
 ו/או עו"ד אורן גבריאלי, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן 5252007, טל'

03-5661010, פקס' 03-5663737.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.7.2017 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30 

ביום 9.7.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2.7.2017.

טל מור, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 33355-05-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  נכסים   - אשבד  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-169293-1

והמבקשת: ל.נ.ה נכסים והשקעות בע"מ, ח"פ 51-169301-2 
)בפירוק(, ע"י המפרק רו"ח חיים קמיל בעצמו ו/או ע"י עו"ד עמית 
לדרמן ו/או עו"ד סמיון קידר ואח', ממשרד ד"ר שלמה נס ושות', 
פקס'   ,03-6114455 טל'   ,5268102 גן  רמת   ,7 בגין  מנחם  דרך   רח' 

.03-6133343

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.7.2017 בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 29.6.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

סמיון קידר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/08/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

משה מיקי אלובכר, מפרק 

לביאה חוטי צמר בע"מ 
 )ח"פ 514157015(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   15/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרן 

יוסף דקל, מרח' תפוז 8, פרדס חנה-כרכור, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/10/2017 
בשעה 10:00, אצל, בלס, יוקל, פרובק, רואי חשבון, רח' דרך בגין 
88, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אהרן יוסף דקל, מפרק 

די. אל. אס. הדרכה בע"מ 
 )ח"פ 512498353(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   15/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

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

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/08/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 

ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 
של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

אלעד פרופרטיז סינגפור בע"מ 
 )ח"פ 513896100(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/06/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
7, נתניה, למפרקת  גבורי ישראל  בריגית עליזה תשובה, מרח' 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

בריגית עליזה תשובה, עו"ד, מפרקת 

משקי רון רויניק בע"מ 
 )ח"פ 513163071(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/06/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה רון, 

מרח' בית שערים 1, בית שערים, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

חנה רון, מפרקת 

ג'ימי אילת )1996( בע"מ 
 )ח"פ 512275728(

)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 11/06/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דני 

ויצלבסקי, מרח' התע"ש 20, כפר סבא, למפרק החברה.

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

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

דני ויצלבסקי, עו"ד, מפרק 

יעלה יועצי תעופה בע"מ 
 )ח"פ 514056944(

)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 14/06/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי בר 

אייל, מרח' שוהם 40, מודיעין-מכבים-רעות, 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.

רמי בר אייל, מפרק 

ג.ל.ר ברק השקעות )1996( בע"מ 
 )ח"פ 512294257(

)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 15/06/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קובי 

ליבוביץ, מרח' יגאל אלון 92, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

קובי ליבוביץ, עו"ד, מפרק

י.מ. לן נכסים בע"מ 
 )ח"פ 511876609(

)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 15/06/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קובי 

ליבוביץ, מרח' אלון יגאל 92, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

קובי ליבוביץ, עו"ד, מפרק 

הולוס בע"מ 
 )ח"פ 514661917(

)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 15/06/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קובי 

ליבוביץ, מרח' אלון יגאל 92, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

קובי ליבוביץ, עו"ד, מפרק 

ק.ו.ר - קידום וטיפוח רעיונות 
 )ח"פ 515399434(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/06/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אורן גדות, מרח' גולדה מאיר 3, הוד השרון, 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.

אורן גדות, עו"ד, מפרק 

אס.פי.ג'י פבליקיישן גרופ בע"מ 
 )ח"פ 512017344(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28/05/2017 התקבלה 
לוי,  עו"ד ששון  ולמנות את  החלטה לפרק את החברה מרצון 

מרח' שדרות רוטשילד 3, 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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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ששון לוי, עו"ד, מפרק 

איימינגל בע"מ 
 )ח"פ 514811702(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/06/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

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

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

מג'יק 9 בע"מ 
 )ח"פ 514322940(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31/07/2017 בשעה 10:00, אצל אשל, אשלגי, רוזנט, 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני   ,5 כנרת  רח'  עו"ד,  משרד 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

תומר שוחט, מפרק

שופר קום בע"מ 
 )ח"פ 513515932(

)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 30/07/2017 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אמנון יצחק, מפרק

שופר ניוז בע"מ 
 )ח"פ 513526806(

)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 30/07/2017 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גדעון דגה, מפרק 

אדיר טובבין שירותי הובלה בע"מ 
 )ח"פ 511914913(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 05/09/2017 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' שדרות 
רוטשילד 136, 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.

איל ברנדט, עו"ד, מפרק 

א.ל. דור הלבשה ספורטיבית בע"מ 
 )ח"פ 511916926(

)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 01/08/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
אלון יגאל 92, 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.

קובי ליבוביץ, עו"ד, מפרק

וובמטרו בע"מ 
 )ח"פ 514754993(

)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 01/10/2017 בשעה 10:30, אצל המפרק, רח' 
המרפא 8, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ברי שומן, עו"ד, מפרק 

ווראייס 
 )ח"פ 514872720(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15/08/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, שד' 
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רוטשילד 3, בית פסגות, קומה 19, 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.

ששון לוי, עו"ד, מפרק

צ.ה.פ מדף 2 בע"מ 
 )ח"פ 513926881(

)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 
צלטנר  עו"ד  במשרד   ,11:00 בשעה   02/08/2017 ביום  תתכנס 
הלפרין פיצון, רח' דרך בגין 23, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אורן הלפרין, עו"ד, מפרק

ג'וירייד בע"מ 
 )ח"פ 515464568(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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 15/06/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי פרי 

ודאי ג'וליא, מרח' המדע 8, רחובות 7670609, למפרקי החברה.

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

זו למען המפרקים הנ"ל.

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

איתי פרי    דאי ג'וליא
                                                        מ פ ר ק י ם

ג'וירייד בע"מ 
 )ח"פ 515464568(

)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 30/07/2017 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

איתי פרי    דאי ג'וליא
                                                        מ פ ר ק י ם

כח החירות 
 )ע"ר 580597961(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   19/03/2017 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד מרים פרידמן, מרח' קפלן 17, 

תל–אביב-יפו, למפרקת העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מרים פרידמן, עו"ד, מפרקת 

דומיין אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-289991-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

מיכה רוזן, מרח' יהושע גלוברמן 7, חיפה, 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.

 ,23.7.2017 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.

מיכה רוזן, מפרק

פרומולינק בע"מ
)ח"פ 51-293629-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
14, קריית מוצקין, למפרקת  אנה יעקב, מרח' מרדכי פוגלמן 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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למיעד פלוס בע"מ
)ח"פ 51-334150-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,25.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אליעזר גלבוע, מרח' גזית 3, כפר יונה 4030000, טל' 054-4555783, 

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.

 ,26.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.30, 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.

אליעזר גלבוע, מפרק

טי אם מחשבה טכנולוגית בע"מ
)ח"פ 51-358628-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,050-7663003 טל'   ,4481300 אורנית   ,41 הגפן  מרח'  מנלה,  צבי 

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.

 ,30.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.30, 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.

צבי מנלה, מפרק

סנסמור תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-346501-3(

)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 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.30, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אנה יעקב, מפרקת

פרומונט בע"מ
)ח"פ 51-293622-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
14, קריית מוצקין, למפרקת  אנה יעקב, מרח' מרדכי פוגלמן 

החברה.

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

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

 ,25.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אנה יעקב, מפרקת

למיעד בע"מ
)ח"פ 51-157188-7(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,25.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אליעזר גלבוע, מרח' גזית 3, כפר יונה 4030000, טל' 054-4555783, 

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.

 ,26.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, 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.

אליעזר גלבוע, מפרק
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 ,25.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אבו סנינה ראמי רונן, מפרק

א.נ סופט אנטרנשיונל חיפה בע"מ
)ח"פ 51-319548-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 24.5.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמיר נעים, מרח' 

הגפן 31, חיפה 3505316, טל' 050-2202730, 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.

 ,1.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סמיר נעים, מפרק

גורמז שלמה ובנו בע"מ
)ח"פ 51-065901-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ירון פרסי, מרח' סחרוב 17, משרד 145, ראשון לציון 7570719, 

טל' 03-5462650, 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.

 ,1.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ירון פרסי, עו"ד, מפרק

התקבלה   ,1.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

צבי מוסמן, מקיבוץ בית השיטה, 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.

 ,24.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 23.00, 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.

צבי מוסמן, מפרק

אורקסטרייט אנד גו בע"מ
)ח"פ 51-474117-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 23.5.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה מעין, מרח' 

הרימון 15, רעננה 4357015, טל' 052-4300282, 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.

 ,24.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה מעין, מפרק

קבוצת מוריאנו בע"מ
)ח"פ 51-416417-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבו 
 ,054-4284844 טל'  רמלה,  4ב,  כנרת  מרח'  רונן,  ראמי  סנינה 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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התקבלה   ,4.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד לזר, 
יהודה 6040965, טל' 053-5005000, למפרק  מרח' תדהר 10, אור 

החברה.

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

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

 ,10.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גד לזר, מפרק

מפגש השניצל מ.ס בע"מ
)ח"פ 51-513754-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 5.6.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמיון ווליאנסקי, 
מרח' בלפור 91, דירה 13, בת ים 59631, טל' 050-3045995, למפרק 

החברה.

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

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

 ,15.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

סמיון ווליאנסקי, מפרק

אמ. פי. פירסט בע"מ
)ח"פ 51-324938-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,21.8.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
יוסף ורדיגר, מרח' הרב שך 40, בני ברק, טל' 03-6187070, 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.

היט שיווק בע"מ
)ח"פ 51-447125-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

דוד גינזבורג, טל' 054-7211400, 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.

 ,1.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

דוד גינזבורג, מפרק

מגדלים השקעות וייזום - וייס בע"מ
)ח"פ 51-408644-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
התקבלה   ,29.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,052-5610114 טל'  ירושלים,   ,43 ירמיהו  מרח'  וייס,  בנימין 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.10.2017, בשעה 
ירושלים,   ,2 ביתר  רח'  ושות',  אברמזון  דין  עורכי  במשרד   ,10.00
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

בנימין וייס, מפרק

כוכבית - טקסי מוקד המוניות הארצי בע"מ
)ח"פ 51-410989-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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חברוני - יקר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-357323-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב חברון, מרח' אריה בן 

אליעזר 57, רמת גן 52290, 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.

יניב חברון, מפרק

חנית צפון בע"מ
)ח"פ 51-124708-2(

)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 
החלטה  התקבלה   ,8.5.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא סיוון, מרח' שד' 

המגינים 44, חיפה, טל' 04-8552292, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא סיוון, עו"ד, מפרק

קפיטליקס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-500315-0(

)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 15.5.2017, התקבלה החלטה 
מעמית  חבר,  ארז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,6971915 אביב  תל   ,18 ולנברג  ראול  רח'  ושות',  מטלון   פולק 

פקס' 03-5689001, 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, באמצעות פקס' עם העתק בדואר רשום 

לפי הכתובת הנ"ל.

 ,18.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף ורדיגר, מפרק

מ.א אלג'מיל חב' לעבודות עפר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-343205-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסדי 

גמיל, מדיר אל אסד 20188, טל' 052-5909417, 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.

 ,17.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, מתחם אדי סנטר, דיר אל אסד 20188, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

של החברה.

אסדי גמיל, מפרק

תאדי פיתוח תעשייתי ועסקי בע"מ
)ח"פ 51-443349-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקוב 
למפרק   ,050-5711611 טל'  חיפה,   ,10 מאיר  גולדה  מרח'  משה, 

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.

 ,29.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל רו"ח עבד בוטרוס, ת"ד 261, כפר מעיליא 25140,  
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

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

מוריה בן עמי-תמיר, עו"ד, מפרקת

אלברטוויל בע"מ
)ח"פ 51-335243-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  שפטר,  רפי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

היצירה 3, 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.

רפי שפטר, עו"ד, מפרק

מסכים בתנועה בע"מ
)ח"פ 51-477232-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2017, התקבלה החלטה 
קבסה,  אוקנין  רנית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' השחר 2, ת"ד 268, מושב מזור, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רנית אוקנין קבסה, עו"ד, מפרקת

סחלב - שנהב ייזום ובניה בע"מ
)ח"פ 51-311643-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.5.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  קלדרון,  יגאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מצדה 7, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז חבר, עו"ד, מפרק

אר. זד וילד בע"מ
)ח"פ 51-505566-3(

)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 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.5.2017, התקבלה החלטה  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל אולנסקי, מרח' הדרור 66, 

ירחיב, 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.

יגאל אולנסקי, מפרק

טראסט יעוץ עסקי )ט.י.ע( בע"מ
)ח"פ 51-505893-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל קינן, מרח' יגאל 

אלון 65, 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.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

רקון - בקרה ותצפית בע"מ
)ח"פ 51-475266-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוריה בן עמי-תמיר, 

מרח' דובנוב 10, תל אביב 6473209, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אלי יוגב, עו"ד, מפרק

פגוט חיים בית השקעות בע"מ
)ח"פ 51-428671-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  הכללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.12.2011 הוחלט 
לפרק את החברה מרצון ובאסיפה כללית שלא מן המניין של 
החלטה  התקבלה   ,14.5.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל  החברה 
למפרק  אביב,  תל   ,55 אלון  יגאל  מרח'  נחום,  דוד  את  למנות 

החברה.

דוד נחום, מפרק

עט חן בע"מ
)ח"פ 51-368359-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנוך 
גולדברג, מרח' ז'בוטינסקי 15, רעננה 4336323, טל' 03-7521836, 

למפרק החברה.

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

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

 ,20.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל רו"ח דוד גור, רח' בגין 7, רמת גן 5268102, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

חנוך גולדברג, מפרק

דור לדור סיעוד לקשיש )2008( בע"מ
)ח"פ 51-416066-2(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,11.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
למפרק   ,052-8888832 טל'  חיפה,   ,34 נורדאו  מרח'  גולן,  גבריאל 

החברה.

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

יגאל קלדרון, עו"ד, מפרק

מלכא )ר.ח.( אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-348908-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.6.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  מלכא,  רפאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יהודה 11, כפר סבא 4436517, 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.

רפאל מלכא, מפרק

ניצקו השקעות ובנין בע"מ
)ח"פ 51-272544-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.6.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  טיקוצקי,  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מצדה 7, בני ברק, טל' 03-6109100, 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.

ירון טיקוצקי, עו"ד, מפרק

מטקום דוט נט בע"מ
)ח"פ 51-444045-2(

)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 
החלטה  התקבלה   ,8.6.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי יוגב, ממשרד י. 
 ,02-6247141 טל'  ירושלים,   ,42 אגריפס  רח'  ושות',  יוגב  ריכטר, 

פקס' 02-6247144, 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.
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הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 20.4.2017, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד גיא לייכטר, ממשרד ש' פרידמן ושות', 

רח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
גיא לייכטר, עו"ד, מפרק

עמותת מאמץ כוח 
)ע"ר 58-038742-1(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 1.1.2017, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את צבי שניאור, מרח' טרומן 36, רמת גן, למפרק 

העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

צבי שניאור, מפרק

עמותת הורי בית הספר קשת יסודי 
)ע"ר 58-049434-2(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,11.11.2016 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד ירון מויאל, מרח' קרן היסוד 

36, ירושלים, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
ירון מויאל, עו"ד, מפרק

העמותה לשלום ולשוויון בין המינים 
)ע"ר 58-046079-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 25.5.2017, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את רו"ח שלמה רמר, משדרות שאול המלך 39, 

תל אביב, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
שלמה רמר, רו"ח, מפרק

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

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

 ,10.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, 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.

גבריאל גולן, מפרק

נייר סאלי בע"מ
)ח"פ 51-308172-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר 
 ,054-6858827 טל'  ביאליק,  קריית   ,20 החרושת  מרח'  סלומון, 

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.

 ,30.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר סלומון, מפרק

עמותת דע-אמת 
)ע"ר 58-019792-9(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 5.6.2017, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
 ,46 רוטשילד  משד'  רוטנברג,  בנימין  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 

מגדל אלרוב, קומה 12, תל אביב 6688312, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
בנימין רוטנברג, עו"ד, מפרק

עמותת ידידי מכללת לוינסקי 
)ע"ר 58-000461-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
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שלמה חכים כשותף מוגבל בשותפות במקומה. כמו כן, השותף 
המוגבל בוליגו קפיטל בע"מ, חדל להיות שותף מוגבל והעבירה 
את מלוא חלקה בשותפות, זכויותיה, חובותיה וטובות ההנאה 

בשותפות אל איתי גורן כשותף מוגבל במקומה.

שלמה חכים          איתי גורן
ם י י ל ל כ ם  י פ ת ו ש          

קרן סיגמא סיטי
)ש"מ 55-025529-3(

הודעה בדבר פרישה והצטרפות של שותפים

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,1.9.2015 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ריקרדו לואיס אוסירוף, פרש מהשותפות, ביום 15.12.2016, יניב 
וביום  פרשו מהשותפות,  ידגר  ויחזקאל  ארביב  אביעד  זכריה, 
24.9.2015, חברי קיבוץ סאסא קרן מילואים - אגודה שיתופית 
כשותפה  הצטרפה   ,57-004717-5 שמספרה  בע"מ,  חקלאית 

מוגבלת בשותפות.
עזרא עטר          אברהם גילת
מורשי חתימה בשותפות                 

יסודות א' נדל"ן ופיתוח
)ש"מ 55-025711-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,31.3.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
השותף המוגבל דוד ברוך, מרח' אינשטיין 35, רעננה 4327234, 
אי.די.ווי.  חברת  לידי  בשותפות  זכויותיו  מלוא  את  העביר 
השקעה בקרן בע"מ, ח"פ 51-563323-8, מרח' בר כוכבא 23, בני 

ברק 5126002.
דוד ברוך          אסתר פרידמן

ם י י ל ל כ ם  י פ ת ו ש       

יסודות א' נדל"ן ופיתוח
)ש"מ 55-025711-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,31.3.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
5, הוד השרון  גולדה מאיר  סיסו, מרח'  יעקב  השותף המוגבל 
חברת  לידי  בשותפות  זכויותיו  מלוא  את  העביר   ,4528252 
בר  מרח'   ,51-563323-8 ח"פ  בע"מ,  בקרן  השקעה  אי.די.ווי. 

כוכבא 23, בני ברק 5126002.
דוד ברוך          אסתר פרידמן

ם י י ל ל כ ם  י פ ת ו ש       

יסודות א' נדל"ן ופיתוח
)ש"מ 55-025711-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,31.3.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 

קוגיטו קפיטל אס.אם.אי
)ש"מ 55-026648-0(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,25.5.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
השותף המוגבל, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, ח"פ 51-206520-2, 
בשותפות,  זכויות  בעל  ברק, שהוא  בני   ,30 הימים  מרח' ששת 
 20,000,000 של  סך  המשקף  בשותפות  מזכויותיו  חלק  העביר 
)עשרים מיליון שקלים חדשים(, מסכומי התחייבויות ההשקעה 
שותף  קפיטל  קוגיטו  בשותפות  הכללי  לשותף  בשותפות,  שלו 
תל–  ,6 קפלן  אליעזר  מרח'   ,)51-536642-5 )ח"פ  בע"מ  כללי 

אביב-יפו )להלן - השותף הכללי(. השותף הכללי העביר חלק 
מזכויותיו בשותפות המשקף סך של 20,000,000 )עשרים מיליון 
שקלים חדשים( מסכומי התחייבויות ההשקעה שלו בשותפות, 
 ,)52-002309-4 )ח"פ  בע"מ  דתיים  לעובדים  גימלאות  לגילעד 

מדרך דוד בן גוריון 38, תל–אביב-יפו.
גיא זוקין, דירקטור בשותף הכללי

פונטבדרה-בלווארד, ברצלונתה
)ש"מ 55-026097-0(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,5.6.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
חדלו שלמה חכים, מרח' הנחושת 3, תל אביב, ואיתי גורן, משד' 
סמאטס תל אביב, להיות שותפים כלליים בשותפות המוגבלת 
וכי החל ממועד זה השותפים הכלליים בשותפות יהיו יעדים 
משותפים בע"מ )ח"פ 51-347953-5( ובוליגו שותף כללי בע"מ 
)51-559376-2(. בהתאם לאמור, חדלה יעדים משותפים בע"מ 
חלקה  מלוא  את  והעבירה  בשותפות  מוגבל  שותף  להיות 
אל  בשותפות  ההנאה  וטובות  חובותיה  זכויותיה  בשותפות, 
שלמה חכים כשותף מוגבל בשותפות במקומה. כמו כן, השותף 
המוגבל בוליגו קפיטל בע"מ, חדל להיות שותף מוגבל והעבירה 
את מלוא חלקה בשותפות, זכויותיה, חובותיה וטובות ההנאה 

בשותפות אל איתי גורן כשותף מוגבל במקומה.

שלמה חכים          איתי גורן
ם י י ל ל כ ם  י פ ת ו ש           

בניין דה גוורדיה, ברצלונה
)ש"מ 55-025800-8(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,5.6.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
חדלו שלמה חכים, מרח' הנחושת 3, תל אביב, ואיתי גורן, משד' 
סמאטס תל אביב, להיות שותפים כלליים בשותפות המוגבלת 
וכי החל ממועד זה השותפים הכללים בשותפות יהיו יעדים 
משותפים בע"מ )ח"פ 51-347953-5( ובוליגו שותף כללי בע"מ 
)51-559376-2(. בהתאם לאמור, חדלה יעדים משותפים בע"מ 
חלקה  מלוא  את  והעבירה  בשותפות  מוגבל  שותף  להיות 
אל  בשותפות  ההנאה  וטובות  חובותיה  זכויותיה  בשותפות, 
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מוגבל  שותף   ,51-199680-3 ח"פ  בע"מ,  השקעות  ארבוב 
אקרו   ,13.6.2017 ביום  כן,  כמו  השותפות.  מן  פרש  בשותפות, 
לשותפות  הצטרפה   ,51-465794-9 ח"פ  בע"מ,  ייזום  נדל"ן 
מגורים  בנייני  אקרו   ,13.6.2017 ביום  בנוסף,  מוגבל.  כשותף 
בשותפות,  הכללי  השותף   ,51-538378-4 ח"פ  בע"מ,  ומסחר 
ח"פ  בע"מ,   07 מדף  אקרו  הצטרף  ובמקומו  השותפות  מן   פרש 
אלה,  שינויים  לאחר  כללי.  כשותף  לשותפות   ,51-555311-3
אקרו נדל"ן ייזום בע"מ, ח"פ 51-465794-9, היא השותף המוגבל 
היחיד בשותפות ואקרו מדף 07 בע"מ, ח"פ 51-555311-3, היא 

השותף הכללי בשותפות.

שמואל סימן טוב,  מורשה חתימה בשותפות

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד, בתיק פש"ר 45159-12-13

שם החייב: חן גרסי.

9, מגדל  שם הנאמן ומענו: עו"ד מיכאל רוהר, רח' אחד העם 
שלום, תל אביב 6525101.

סוג הדיבידנד ואחוזים: נושים בדין קדימה - אין.

    נושים בדין רגיל - כ–2% )שני אחוזים(.

מיכאל רוהר, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 17798-08-13

שם החייבת: ניקול עזור.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
ובלי  דין  פי  על  החייבת  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 55496-10-12

שם החייב: אלכסנדר רוזנברג.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
ובלי  דין  פי  על  החייב  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 4801-06-13

שם החייב: סרגיי פומין.

השותפה המוגבלת אסתר פרידמן, מרח' אליהו ברלין 13, תל–
אביב-יפו 69584, העבירה את מלוא זכויותיה בשותפות לידי 
חברת אי.די.ווי. השקעה בקרן בע"מ, ח"פ 51-563323-8, מרח' 

בר כוכבא 23, בני ברק 5126002.

דוד ברוך          אסתר פרידמן
ם י י ל ל כ ם  י פ ת ו ש       

יסודות א' נדל"ן ופיתוח )אנקס 1(
)ש"מ 55-026343-8(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,31.3.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
השותף המוגבל דוד ברוך, מרח' אינשטיין 35, רעננה 4327234, 
אי.די.ווי.  חברת  לידי  בשותפות  זכויותיו  מלוא  את  העביר 
השקעה בקרן בע"מ, ח"פ 51-563323-8, מרח' בר כוכבא 23, בני 

ברק 5126002.
דוד ברוך          אסתר פרידמן

ם י י ל ל כ ם  י פ ת ו ש       

יסודות א' נדל"ן ופיתוח )אנקס 1(
)ש"מ 55-026343-8(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,31.3.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
5, הוד השרון  גולדה מאיר  סיסו, מרח'  יעקב  השותף המוגבל 
חברת  לידי  בשותפות  זכויותיו  מלוא  את  העביר   ,4528252 
בר  מרח'   ,51-563323-8 ח"פ  בע"מ,  בקרן  השקעה  אי.די.ווי. 

כוכבא 23, בני ברק 5126002.
דוד ברוך          אסתר פרידמן

ם י י ל ל כ ם  י פ ת ו ש       

יסודות א' נדל"ן ופיתוח )אנקס 1(
)ש"מ 55-026343-8(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,31.3.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
השותפה המוגבלת אסתר פרידמן, מרח' אליהו ברלין 13, תל–
אביב-יפו 69584, העבירה את מלוא זכויותיה בשותפות לידי 
חברת אי.די.ווי. השקעה בקרן בע"מ, ח"פ 51-563323-8, מרח' 

בר כוכבא 23, בני ברק 5126002.

דוד ברוך          אסתר פרידמן
ם י י ל ל כ ם  י פ ת ו ש       

אקרו ארט
)ש"מ 55-0271787-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,13.6.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
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טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
ובלי  דין  פי  על  החייבת  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 38278-06-10

שם החייב: מחמד אבו סמור.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
ובלי  דין  פי  על  החייב  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בירושלים, בתיק פש"ר 306/00

שם החייבת: עמותת בית החולים הכללי משגב לדך ירושלים 
)בפירוק( )להלן - העמותה(.

המפרק  ידי  על  העמותה  נושי  לכל  הודעה  בזה  ניתנת 
לנכסי העמותה בדבר חלוקת דיבידנד סופי לכל נושי העמותה 

אשר הגישו תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.

משה מרדלר, עו"ד
בא כוח המפרק

חלקה 100 בגוש 8269
)ח"פ 51-023085-7(

הודעה בדבר בקשה להחייאת חברה
ניתנת בזה הודעה כי ביום 3.4.2017, הוגשה לבית המשפט 
5951-04-17, בקשה להחייאת  המחוזי מרכז בלוד, בתיק ה"פ 

החברה הנ"ל.

בבניין  הדירות  בעלי  ואח',  איגור  פייסחוב  המבקשים: 
מגורים, ברח' גורדון 33, נתניה, הידוע כגוש 8269, חלקה 100, 
גיבורי  מרח'  מנחם,  טלי  ו/או  טטרו  אהרון  ב"כ  ע"י  המיוצגים 

ישראל 20, נתניה, טל' 09-8653311, פקס' 09-8654141.

הבקשה הוגשה כדי לאפשר ביצוע של פרויקט בנייה על 
פי תמ"א 38 בבית משותף ברח' גורדון 33, נתניה, הידועה כגוש 

8269, חלקה 100.

כל המתנגד לבקשה רשאי להגיש התנגדות לבית המשפט 
בתיק הנ"ל בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

אהרון טטרו, עו"ד

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
ובלי  דין  פי  על  החייב  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 18908-12-12

שם החייב: עתאיקה נבהאן.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
ובלי  דין  פי  על  החייב  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 18965-05-13

שם החייב: אסף רחום.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
ובלי  דין  פי  על  החייב  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 19111-03-13

שם החייבת: סופיה בנלולו.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
ובלי  דין  פי  על  החייבת  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 47488-11-13

שם החייבת: אסתר איילה קורקוס.




