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מינוי נציגת השר להגנת הסביבה וממלאת מקומה 
בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18)ב()1( ו–48א)א( לחוק התכנון 
סטוליק,  אדרי  ורד  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
לנציגת השר בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גדרה, ואת נעמה 

מגורי כהן לממלאת מקומה.

בתפקידן  משמשות  המתמנות  עוד  כל  המינוי  של  תוקפו 
במשרד להגנת הסביבה.

י"ז בתמוז התשע"ז )11 ביולי 2017(
)חמ 3-7-ה3(          זאב אלקין

השר להגנת הסביבה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ג, עמ' 228; התש"ן, עמ' 186;  1 

    התשנ"ה, עמ' 450; התשע"ד, עמ' 474.

מינוי חבר בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד )טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-

התפתחותית(, התשכ"ט-1969

באנשים  )טיפול  הסעד  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר  התשכ"ט-11969,  שכלית-התפתחותית(,  מוגבלות  עם 
התייעצות עם שר הבריאות, אני ממנה את הרשום מטה, רופא, 

לחבר בוועדת אבחון, לעניין החוק האמור:

ד"ר רמי אמסטר, רישיון מספר 13458, במחוז הצפון.

החבר האמור יכהן גם כממלא מקום, על פי הצורך, במחוזות 
המרכז, הדרום וירושלים.

י"ג בסיוון התשע"ז )7 ביוני 2017(
)חמ 3-228-ה4(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשכ"ט, עמ' 132.  1

מינוי חברה בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד )טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-

התפתחותית(, התשכ"ט-1969

באנשים  )טיפול  הסעד  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר  התשכ"ט-11969,  שכלית-התפתחותית(,  מוגבלות  עם 
מטה,  הרשומה  את  ממנה  אני  הבריאות,  שר  עם  התייעצות 
רופאה פסיכיאטרית, לחברה בוועדת אבחון, לעניין החוק האמור:

במחוז   ,15538 מספר  רישיון  רייגירה,  בייטרי  ויקטוריה  ד"ר 
המרכז.

החברה האמורה תכהן גם כממלאת מקום במחוזות הצפון, 
הדרום וירושלים.

י"ד בסיוון התשע"ז )8 ביוני 2017(
)חמ 3-228-ה4(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשכ"ט, עמ' 132.  1

מיני קצינות מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

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

לנוער על פי החוק האמור:

עדי גל גודלמן, מספר רישום 29574, במחוז תל אביב

מעיין גלעדי, מספר רישום 30467, במחוז תל אביב.

כ' בסיוון התשע"ז )14 ביוני 2017(
)חמ 3-141-ה2(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

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

מיני קצינות מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

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

לנוער על פי החוק האמור:

ליהיא ביסטרי חרש, מספר רישום 29638, במחוז תל אביב

סתיו מדזר, מספר רישום 30049, במחוז תל אביב

עמית הירש, מספר רישום 32949, במחוז תל אביב.

כ' בסיוון התשע"ז )14 ביוני 2017(
)חמ 3-141-ה2(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

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

מיני קצינות מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

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

לנוער על פי החוק האמור:

אתאר גומייד, מספר רישום 32033, במחוז ירושלים

איה אבו זרקה, מספר רישום 33005, במחוז ירושלים.

ט' בתמוז התשע"ז )3 ביולי 2017(
)חמ 3-141-ה2(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

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

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

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

כקציני מבחן לנוער, לעניין החוק האמור:
 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.
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איל רותם, מספר רישום 13803, במחוז הצפון2

יעקב דהארי, מספר רישום 27250, במחוז חיפה והצפון3.

כ' בסיוון התשע"ז )14 ביוני 2017(
)חמ 3-141-ה2(    חיים כץ

שר העבודה הרווחה   
והשירותים החברתיים  

י"פ התשמ"ח, עמ' 761.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 1876.  3

החלטה בדבר הארכת מועדים
לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

בהתאם לסעיף 10)ו( לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-11973, 
ובהסכמת מבקר המדינה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת 

כמפורט להלן:

להאריך עד יום ח' באב התשע"ז )31 ביולי 2017( את מועד   )1(
היהודי,  הבית  מפלגת  של  השוטפים  החשבונות  מסירת 
מיסודה של המפד"ל - המפלגה הדתית לאומית המזרחי 
ביום  המתחילה  לתקופה  ישראל  בארץ  המזרחי  הפועל 
י"ב בניסן התשע"ה )1 באפריל 2015( והמסתיימת ביום ב' 

בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(;

להאריך עד יום ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018( את   )2(
ביקורת  תוצאות  לגבי  המדינה  מבקר  דוח  מסירת  מועד 
מיסודה  היהודי,  הבית  מפלגת  של  השוטפים  החשבונות 
הפועל  המזרחי  לאומית  הדתית  המפלגה   - המפד"ל  של 
בניסן  י"ב  ביום  ישראל לתקופה המתחילה  המזרח בארץ 
בטבת  ב'  ביום  והמסתיימת   )2015 באפריל   1( התשע"ה 

התשע"ז )31 בדצמבר 2016(.

תחילתה של החלטה זו ביום ח' בתמוז התשע"ז )2 ביולי 2017(.

כ"ד בתמוז התשע"ז )18 ביולי 2017(
)חמ 3-66-ה6(    משה גפני

יושב ראש ועדת הכספים  
ס"ח התשל"ג, עמ' 52.  1

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את גזבר המועצה המקומית כפר מנדא 
)להלן - המועצה(, עדנאן חלומי, לממונה על הגבייה, לצורך 
במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית 
תקציב(, התשנ"ג-31992,  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה 
וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי כל דין; גבייה 
חוק   - )להלן  התשל"ז-41977   העונשין,  לחוק   70 סעיף  לפי 
מקומיים  לעניינים  המשפט  בית  שפסק  קנסות  של  העונשין(, 
לטובת הרשות המקומית; גביית קנסות כמשמעותם בסעיף 70 
לחוק העונשין בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף 
228)א( לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, התשמ"ב-51982, 
המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין; וגבייה של קנסות לפי 

18 לחוק עבירות מינהליות, התשמ"ו-61985, של קנסות  סעיף 
שנקבע  עבירה  כל  בשל  המועצה  לטובת  שהוטלו  מינהליים 
לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית 

לפי חוק העבירות המינהליות.

ט' בתמוז התשע"ז )3 ביולי 2017(
)חמ 3-18-ה1(    מרדכי כהן

                                          המנהל הכללי של משרד הפנים
ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את גזברית המועצה המקומית סביון 
)להלן - המועצה(, מרים לוין, לממונה על הגבייה, לצורך גביית 
חוק ההסדרים במשק המדינה  מכוח  כללית המוטלת  ארנונה 
וגביית  התשנ"ג-31992,  תקציב(,  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני 
תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי כל דין; גבייה לפי סעיף 
70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977 )להלן - חוק העונשין(, של 
לטובת הרשות  מקומיים  לעניינים  בית המשפט  קנסות שפסק 
המקומית; גביית קנסות כמשמעותם בסעיף 70 לחוק העונשין 
לחוק  228)א(  בסעיף  כאמור  משפט  ברירת  שהן  עבירות  בשל 
המגיעים  התשמ"ב-51982,  משולב(,  )נוסח  הפלילי  הדין  סדר 
לרשות המקומית על פי כל דין; וגבייה של קנסות לפי סעיף 18 
לחוק עבירות מינהליות, התשמ"ו-61985, של קנסות מינהליים 
כי  לגביה  שנקבע  עבירה  כל  בשל  העירייה  לטובת  שהוטלו 
היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק 

העבירות המינהליות.

ט' בתמוז התשע"ז )3 ביולי 2017(
)חמ 3-18-ה1(    מרדכי כהן

                                          המנהל הכללי של משרד הפנים
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים
לפי פקודת המדידות

שנתתי  המדידות1,  לפקודת   )3(3 סעיף  לפי  מודיע  אני 
רישיון לעסוק במקצוע המדידה לרשומים להלן:

תאריך מתן הרישיון     השםמס' הרישיון

עבדאללה עבד 1428
אלראזק

כ"ה בסיוון התשע"ז
)19 ביוני 2017(

כ"ה בסיוון התשע"זנביה רמאל1461
)19 ביוני 2017(

כ"ה בסיוון התשע"זאמיר עאזם1462
)19 ביוני 2017(

כ"ה בסיוון התשע"זאנג'ליקה שיינין1463
)19 ביוני 2017(

                                      
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43. חוקי א"י, כרך ב', עמ' 5.1368   1
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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
מי/329,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2474, 
בדבר  שהודעה  מי/379,  מס'  תכנית  וכן   ,68 עמ'  התשל"ט, 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2574, התש"ם, עמ' 199, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מי/326,  מס'  תכנית  וכן 
בילקוט הפרסומים 2619, התש"ם, עמ' 1424, וכן תכנית מס' 
מי/441, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
2737, התשמ"א, עמ' 2571, וכן תכנית מס' מי/360ב, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2958, התשמ"ג, 
עמ' 2863, וכן תכנית 152-0103655, שהודעה בדבר אישורה 
 ,4936 עמ'  התשע"ד,   ,6790 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
הראל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן 
זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7279, התשע"ו, עמ' 7592, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית מבשרת ציון מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע במבשרת ציון -   

המזוהה כגוש 29955, ח"ח 23, חלק ממגרשים 900 ו–901, לפי   
תכנית 152-0103655, בשטח של 1,096 מ"ר;

המזוהה כגוש 29956 -  
ח"ח 6, חלק ממגרשים 800 ו–901, לפי תכניות 152-0103655,   

מי/397, מי/329, בשטח של 3,030 מ"ר;
ח"ח 9, מגרש 2003, לפי תכנית מי/329, בשטח של 909 מ"ר;  

תכנית  לפי   ,903 שלם  ומגרש   800 ממגרש  חלק   ,10 ח"ח   
152-0103655, בשטח של 630 מ"ר;

המזוהה כגוש 30462 -   
ח"ח 1, מגרש 46, לפי תכנית מי/360ב, מי/326, בשטח של   

916 מ"ר;
ח"ח 4, מגרשים 5004א ו–5004ב, לפי תכנית מי/360ב, בשטח   

של 5 מ"ר;
ח"ח 17, מגרש 2000, לפי תכניות מי/360ב, מי/326, בשטח של   

352 מ"ר;
ח"ח 29, מגרש 2000, לפי תכניות מי/360ב, מי/326, בשטח של   

762 מ"ר;

המזוהה כגוש 30466 -   
ח"ח 21, חלק ממגרשים 801 ו–900 לפי תכנית 152-0103655,   

בשטח של 736 מ"ר;
חלקה 34, חלק ממגרש 901, לפי תכנית 152-0103655, בשטח   

של 85 מ"ר;
חלקה 37, חלק ממגרש 801, לפי תכנית 152-0103655, בשטח   

של 184 מ"ר;

תאריך מתן הרישיון     השםמס' הרישיון

כ"ה בסיוון התשע"זמאיז מרעי פייסל1464
)19 ביוני 2017(

כ"ה בסיוון התשע"זחסן כנאענה1465
)19 ביוני 2017(

כ"ו בסיוון התשע"ז )20 ביוני 2017(
)חמ 3-257(

רונן רגב  
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

פרוייקט: כביש 562 - קטע צפוני

מכוח ההרשאה שניתנה לנתיבי ישראל - החברה הלאומית   .1
בילקוט  פורסמה  עליה  שהודעה  בע"מ,  תחבורה  לתשתיות 
הפרסומים 7130, התשע"ו, עמ' 618, ולפי סעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
 2 בסעיף  המתוארים  במקרקעין  הזכויות  כי  מודיע  אני 
לפי  ברשומות  הודעות  פורסמו  אליהם  שביחס  להלן, 
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7130, התשע"ו, 
עמ' 618, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של מדינת ישראל 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חלקהגוש
 שטח לרכישה 

יישובבמ"ר

ינוב/כפר יונה81203944,680

ינוב86883332

ינוב43,855

ינוב56,951

ינוב611,308

ינוב75,105

ינוב171,117

ינוב1891

כפר יונה81271123,640

כפר יונה1319,490

י"ז בתמוז התשע"ז )11 ביולי 2017(
)חמ 3-4(

ויקטור מוקי  
מנהל אגף מקרקעין  

נתיבי ישראל - החברה הלאומית    
לתשתיות תחבורה בע"מ  ___________

___________ 1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4430, התשנ"ו, עמ' 
רחובות  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,4191

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3703, ח"ח 327, 759.   

י"א בתמוז התשע"ז )5 ביולי 2017(
)חמ 3-4(     רחמים מלול

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רחובות  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
רח/800/ב/1/31,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
 ,6044 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1271 עמ'  התש"ע, 
ולבנייה רחובות, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6400, 
התשע"ב, עמ' 3365, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית 

רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,189 ח"ח   ,3704 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 59 מ"ר. 

י"א בתמוז התשע"ז )5 ביולי 2017(
)חמ 3-4(     רחמים מלול

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רחובות  ___________

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/550/ב, שהודעה 
בילקוט הפרסומים 3511, התשמ"ח,  פורסמה  בדבר אישורה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,525 עמ' 
רחובות, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
7484, התשע"ז, עמ' 5033, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

המזוהה כגוש 30467 -  
ח"ח 17, מגרש 2000, לפי תכנית מי/326, בשטח של 62 מ"ר;  

ח"ח 22, מגרש 2000, לפי תכנית מי/326, בשטח של 513 מ"ר;  
ח"ח 25, חלק ממגרשים 801 ו–2000, לפי תכניות 152-0103655,   

מי/326, מי/441 בשטח של 4,858 מ"ר;

המזוהה כגוש 30468, ח"ח 29, חלק ממגרש 2000, לפי תכנית   
מי/326, בשטח של 1,385 מ"ר;

המזוהה כגוש 30470, ח"ח 4, חלק ממגרשים 800, 801 ו–901,   
לפי תכנית 152-0103655, בשטח של 11,558 מ"ר.

הייעוד: דרך.  

כ"ב בתמוז התשע"ז )16 ביולי 2017(
)חמ 3-4(    רותי שורץ חנוך

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הראל  

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
ש/18,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1940, התשל"ג, עמ' 2236, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
 19 לסעיף  בהתאם  פרדס–חנה-כרכור,  ולבנייה  לתכנון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3918, התשנ"א, עמ' 3620, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרדס–חנה-כרכור מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

מ"ר,  כ–2,290  ששטחה  בפרדס–חנה-כרכור,  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 10074, חלקי חלקות: 70, 137, 143, 155, 209, 210. 

ד' בתמוז התשע"ז )28 ביוני 2017(
)חמ 3-4(    אלדד בר כוכבא

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור  ___________

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/8/450, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3258, התשמ"ו, עמ' 
512, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת 

 ___________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

 ___________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.



ילקוט הפרסומים 7567, כ"ג באב התשע"ז, 15.8.2017  8512

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  רח/400,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בילקוט הפרסומים 2752, התשמ"א,  פורסמה  בדבר אישורה 
ולבנייה  לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  עמ' 2992, מצהירה 
רחובות, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
7238, התשע"ו, עמ' 4772, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,45 ח"ח   ,3700 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 22 מ"ר. 

י"א בתמוז התשע"ז )5 ביולי 2017(
)חמ 3-4(     רחמים מלול

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רחובות  ___________

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  זמ/521,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
2799, התשמ"ב,  הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
ולבנייה  לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  עמ' 1460, מצהירה 
זמורה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
7484, התשע"ז, עמ' 5034, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

המועצה המקומית גדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגדרה, המזוהה כגוש 4570, ח"ח 158 )לשעבר   
גוש 4573, חלקות 45, 48, 51, 54, 56, 84, 85, 86; וגוש 4576, 

חלקה 87(; הייעוד: דרך ושב"צ.

י"א בתמוז התשע"ז )5 ביולי 2017(
)חמ 3-4(

רון מוסקוביץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3703, ח"ח 257.   

י"א בתמוז התשע"ז )5 ביולי 2017(
)חמ 3-4(     רחמים מלול

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רחובות  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/20/700, שהודעה 
בילקוט הפרסומים 6183, התשע"א,  פורסמה  בדבר אישורה 
ולבנייה  לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  עמ' 1931, מצהירה 
רחובות, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6840, התשע"ד, עמ' 6870, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,76 ח"ח   ,3647 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 42 מ"ר. 

י"א בתמוז התשע"ז )5 ביולי 2017(
)חמ 3-4(     רחמים מלול

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רחובות  ___________

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
414-0154690 )רח/מק/550/ג/14/ב(, שהודעה בדבר אישורה 
 ,1231 עמ'  התשע"ה,   ,6925 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
רחובות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
7037, התשע"ה, עמ' 5576, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,449 ח"ח   ,3703 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 32 מ"ר. 

י"א בתמוז התשע"ז )5 ביולי 2017(
)חמ 3-4(     רחמים מלול

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רחובות  ___________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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גושים וחלקות:
גוש: 11501 חלקות במלואן: 18 - 19.

גוש: 11501 חלקי חלקות: 13, 16, 17, 20, 21, 44, 47 - 49, 60, 87.
גוש: 11502 חלקי חלקות: 17 - 21.

מטרת התכנית:
- קביעת שטחים לספורט ונופש.

- קביעת דרכים מוצעות.
- התווית שטחים לחנייה ציבורית.

- קביעת שטחים ציבוריים פתוחים.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   04-8633455
מקומית מחוזית מחוז חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה ועדה מקומית 
לתכנון ולבנייה רכס הכרמל, בנין סלע, דאלית אל-כרמל 30056 
בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל  טלפון:04-8399382 
באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 

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

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
352-0330050

שם התכנית: תגבור זכויות בנייה והתווית דרך חדשה 
בשכונת קליל בקיריית מוצקין

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריות 
התכנית:  גרסת   ,352-0330050 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 35 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
352-0189597 שינוי 

ק/ 259/ א שינוי 
ק/ 438 שינוי 

352-0232223 שינוי 
ק/ 281/ ד שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
ק/ 259/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית מוצקין רחוב: בגין מנחם, שכונת קליל

X: 208559 קואורדינטה
Y: 751236 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 10421, מוסדר, חלקות במלואן: 272, 273, 274.

גוש: 10421, מוסדר, חלקי חלקות: 292, 323.

גוש: 10423, מוסדר, חלקי חלקות: 133, 160.

מטרת התכנית:
והתווית  ו–2002   2001 בנייה במגרשים  והוראות  זכויות  שינוי 
תכנית  לפי   1001 )מגרש   113 שטח  לתא  גישה  חדשה  דרך 

מאושרת ק/281ד'(

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
ג/2085,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7450, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3631 עמ'  התשע"ז, 
 19 לסעיף  בהתאם  הכרם,  בית  בקעת  ולבנייה  לתכנון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7499, התשע"ז, עמ' 5686, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

סג'ור מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

כגוש  המזוהה  מ"ר,   573 ששטחה  בסג'ור,  קרקע  חטיבת   
19173, חלקי חלקה 77.

ט"ז בתמוז התשע"ז )10 ביולי 2017(
)חמ 3-4(

  סאמי אסעד
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם  ___________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחבי תכנון מקומי: גלילית, רכס הכרמל

 הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס': 
חפאג/ 1310/ עד/ 295

 שם התכנית: קרית ספורט לעדה הדרוזית, 
דאלית אל כרמל

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס':  מפורטת  תכנית  דחיית  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה   295 עד/   /1310 חפאג/ 
 ,6533 הפרסומים  ובילקוט   14/12/2012 בתאריך  בעיתונים 

התשעג, עמוד 2288, בתאריך 17/01/2013
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 566 שינוי  
תממ/ 6 כפיפות  

תמא/ 35 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 8 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה.

צפון מערב ליישוב דליה בתחום הגן הלאומי.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: פרדס חנה-כרכור רחוב: גלעד .

מתחם תבורי בין הרחובות השומר, גלעד, הדקלים, בפרדס חנה 
כרכור

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10102 חלקות במלואן: 182, 289, 290, 291.
גוש: 10102 חלקי חלקות: 183, 288, 320.

מגרשים:
4001 - 4001 בהתאם לתכנית 353-0078717

מטרת התכנית:
תוספת שימוש למגורים במתחם תבורי וקביעת מתחם לשימור

עיקרי הוראות התכנית: 
בינוי  הוראות  וקביעת  בחלקה  למגורים  שימוש  הוספת    .1

למבני המגורים.
תוספת שטח עיקרי ושרות למגורים.   .2

קביעת הנחיות למתחם לשימור, למבנים לשימור ולעצים    .3
בוגרים לשימור.

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 תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
 37000 חנה-כרכור  פרדס   20 הבנים  דרך  חנה-כרכור,  פרדס 

טלפון:077-9779903

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

תשמ"ט - 1989.

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

 הודעה בדבר אישור תכנית כוללנית מס':
353-0138586

שם התכנית: פרדס חנה כרכור - תכנית מתאר כוללנית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית כוללנית מס': 353-0138586, 

גרסת התכנית: הוראות - 52 תשריט - 45
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ש/ 258 שינוי  
ש/ 139 שינוי  
ש/ 17 שינוי  

ש/ במ/ 476 שינוי  
ש/ 252 שינוי  

ש/ 1 שינוי  

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי זכויות והוראות הבנייה בתאי שטח 2001 ו–2002 תוך  א.  

שינוי היעוד למגורים ד' ) לפי מבא"ת (.
תוך   2001 שטח  תא  לטובת   2002 שטח  מתא  יח"ד  ניוד  ב.  

תוספת של 7 יח"ד.
תוספת 2 קומות בתא שטח 2001. ג.  

התווית דרך מוצעת גישה לתא שטח 113 )מגרש 1001 לפי  ד.  
תכנית מאושרת ק/281ד'( תוך:

שינוי ייעוד משביל וחניון לדרך מוצעת   1
שינוי ייעוד רצועת שטח ביעוד מגורים בתא שטח 114    2
ליעוד של דרך מוצעת תוך הסדרת הדרך על גדר בנויה.

צמצום נקודתי של דרך מאושרת מס' 1 מרוחב של 19 מ'  ה.  
ל - 17.5 מ' תוך צמצום רוחב מדרכה בלבד. 

שינוי הגבול בין תאי שטח 2001 ו–2002 תוך שינוי מינימלי  ו.  
בשטחי המגרשים.

השטח  תאי  השני  קרקעיים  תת  שירות  שטחי  ביטול  ז.  
בתכנית בשטח של 2560 מ"ר.

הקצאת ייעוד למתקן הנדסי שהוגדר לו קו בנין תחתי קו  ח.  
בנין 0 בכל המרווחים.

הגדרת קו בנין עילי למרפסות מקורות. ט.  

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 תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

קריות, הגדוד העברי 4 קרית מוצקין 26114 טלפון:04-8715291

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

תשמ"ט - 1989.

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

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
308-0340059

שם התכנית: תוספת שימוש למגורים במתחם מסחר 
ותעסוקה מרכז תבורי פרדס חנה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פרדס 
חנה-כרכור מופקדת תכנית מפורטת מס': 308-0340059, גרסת 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ש/ 1327 שינוי 
353-0078717 שינוי 
308-0340034 כפיפות 
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גוש: 10114 חלקות במלואן: 11, 48, 53, 61, 64, 67 - 68. וחלקי 
חלקות: 2 - 3, 58.

גוש: 10117 חלקות במלואן: 38 - 44, 67. וחלקי חלקות: 69, 84.
גוש: 10121 חלקות במלואן: 2 - 3, 5, 7, 9, 14, 19 - 21, 24, 27 - 

116, 118 - 136, 138, 141, 143 - 234. וחלקי חלקות: 6.
גוש: 12225 חלקות במלואן: 173 - 177, 180 - 193, 196 - 199. 

וחלקי חלקות: 70, 141, 143, 145, 172, 178, 179, 194, 195.
גוש: 12347 חלקות במלואן: 2, 7 - 8, 10 - 16, 20, 30.

גוש: 12347 חלקי חלקות: 6, 9, 17, 19, 21, 29, 31.
גוש: 12348 חלקי חלקות: 3, 9.

גוש: 12349 חלקי חלקות: 1, 33.
9, 15, 20 - 22. וחלקי   - 6 ,3 גוש: 12409 חלקות במלואן: 2 - 

חלקות: 14, 17 - 19.
גוש: 12425 חלקות במלואן: 2, 9. וחלקי חלקות: 6, 43 - 45, 48.

גוש: 12427 חלקי חלקות: 3, 29 - 30, 50, 54.
גוש: 12408 חלקי חלקות: 61, 68 - 69.

מטרת התכנית:
הכנת מסגרת תכנונית לכל תחום הישוב לשנת יעד 2030,    .1
אינטגרטיבית,  כוללת  בראייה  התכנון  תהליכי  להכוונת 
הקשרים  חיזוק  תוך  הייחודיים,  למאפייניו  בהתאמה 
המרכזים  בין  לרבות  השונים,  חלקיה  בין  התפקודיים 

ההיסטוריים של פרדס חנה ושל כרכור. 
הכוונת התפתחות הדיור לאוכלוסיית יעד של כ- 55,000    .2

נפש, תוך שמירה על אופי הכפרי למחצה של הישוב. 
חיזוק  לשם  כלכליים,  עוגנים  להתפתחות  יצירת תשתית    .3

כלכלת הישוב. 
טיפוח ושמירה על רוח המקום, מורשתו התרבותית, מגוון    .4

קהילותיו ומאפייניו הפיסיים הקשורים לזהותו. 
חיזוק המרכז ההיסטורי של הישוב כמוקד ראשי לפעילות    .5

ציבורית-חברתית-מסחרית.
השטחים  מעטפת  הפתוח,  המרחב  של  וטיפוח  שמירה    .6
הפתוחים והחקלאיים סביב הישוב, מבנים ואתרים לשימור, 

צירים ירוקים ושדרות היסטוריות, אתרי טבע ונוף. 

עיקרי הוראות התכנית: 
בנייה,  וזכויות  הנחיות  הוראות,  וקביעת  קרקע  ייעוד  קביעת 

בתחום פרדס חנה כרכור כמפורט להלן:
קביעת יעודי קרקע בתחום התכנית.  א.  

קביעת שימושים מותרים ביעודי הקרקע. ב.  
של  ברמה  קרקע,  ליעודי  בנייה  וזכויות  הוראות  קביעת  ג.  

תכנית כוללנית.
קביעת מתחמים לתכנון. ד.  

קביעת הוראות והנחיות לתכניות מפורטות. ה.  
זה  ובכלל  בישוב,  הראשית  הדרכים  מערכת  קביעת  ו.  

התוויית דרכים חדשות.
קביעת הוראות בנוגע לתשתיות כגון: דרכים, ביוב, ניקוז,  ז.  

מים, חשמל.
ומתחמים  אתרים  מבנים,  לשימור  הוראות  קביעת  ח.  

היסטוריים, וערכי טבע ונוף.
והשטחים  הסביבה  הנוף,  ערכי  לטיפוח  הנחיות  קביעת  ט.  

הפתוחים ביישוב.
קביעת הוראות לפיתוח והתחדשות המרכז ההיסטורי של  י.  

הישוב.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5299 עמוד  התשעה,   ,7032 הפרסומים  ובילקוט   01/05/2015

בתאריך 05/05/2015

ש/ 20 שינוי  
תמא/ 22 כפיפות  
תמא/ 8 כפיפות  

תמא/ 38 כפיפות  
תמא/ 34 כפיפות  
תמא/ 35 כפיפות  
תמא/ 10 כפיפות  
תמא/ 29 כפיפות  
תמא/ 23 כפיפות  
תממ/ 6 כפיפות  

תמא/ 19 כפיפות  
תמא/ 18 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות  
תתל/ 18 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  
תמא/ 16/ 4 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  
תתל/ 22 כפיפות  
תתל/ 38 כפיפות  
תמא/ 3 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: פרדס חנה-כרכור 

השיפוט  שטח  בתחום  כרכור,  חנה  פרדס  המקומית  המועצה 
המוניציפאלי.

גושים וחלקות: 
מוסדר:

 ,10078  ,10076  ,10075  ,10074  ,10073  ,10072 בשלמות:  גושים 
 ,10103 ,10102 ,10101 ,10097 ,10096 ,10094 ,10093 ,10091 ,10090
 ,10118 ,10112 ,10111 ,10110 ,10109 ,10108 ,10107 ,10105 ,10104

.13922 ,12772 ,10142 ,10124 ,10123 ,10122 ,10119
גוש: 10017 חלקות במלואן: 24, 26, 27, 29 - 32, 47.

גוש: 10017 חלקי חלקות: 25, 33, 45 - 46.
גוש: 10068 חלקות במלואן: 29 - 40, 47 - 50. וחלקי חלקות: 41, 46.
גוש: 10069 חלקות במלואן: 1 - 3, 11 - 15, 18, 42 - 43, 48 - 51. 

וחלקי חלקות: 44.
גוש: 10070 חלקי חלקות: 6 - 7, 25, 37, 41.

גוש: 10071 חלקות במלואן: 7 - 15, 21 - 25, 29, 31, 42 - 140. 
וחלקי חלקות: 26 - 28, 30, 32, 36 - 40.

גוש: 10077 חלקות במלואן: 1, 8, 13 - 15, 20 - 21, 23 - 26, 43, 
.127 - 86 ,55 ,53 ,51 ,47 ,45

גוש: 10077 חלקי חלקות: 44, 85.
גוש: 10092 חלקות במלואן: 8 - 12, 18.

גוש: 10095 חלקות במלואן: 6 - 10, 12 - 30, 32 - 35, 42 - 43. 
וחלקי חלקות: 41.

גוש: 10098 חלקות במלואן: 1 - 13, 17 - 21, 31 - 45.
גוש: 10099 חלקות במלואן: 1 - 19, 34, 44, 45, 49, 50, 52, 54, 

.79 - 58 ,56
גוש: 10099 חלקי חלקות: 46 - 47.

גוש: 10100 חלקות במלואן: 2 - 3, 30 - 32, 36 - 37, 39 - 46, 
.140 - 139 ,137 - 117 ,115 - 111 ,109 - 51

גוש: 10100 חלקי חלקות: 38, 49, 110.
גוש: 10106 חלקות במלואן: 2 - 14, 21, 24 - 27, 30, 32 - 33, 

.101 - 53 ,48 ,45 - 37
גוש: 10106 חלקי חלקות: 28 - 29, 50.

גוש: 10113 חלקות במלואן: 2, 3, 6, 9 - 37, 39. וחלקי חלקות: 5, 7, 38.
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חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

עירון, עארה ערערה 30025 טלפון:04-6351789

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
353-0382705

שם התכנית: שינוי זכויות בנייה והוספת יחידת דיור 
בזכרון יעקב

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 353-0382705, 

גרסת התכנית: הוראות - 9 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ש/ 215 שינוי 
ש/ 383 כפיפות 
ש/ 11 כפיפות 

ש/ 1121/ א כפיפות 
מק/ ש/ 950 כפיפות 

ש/ מק/ 383/ א כפיפות 
ש/ מק/ 950/ א כפיפות 

ש/ 1130 כפיפות 
ש/ 215/ א כפיפות 

ש/ 390 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: זכרון יעקב רחוב: שד בן גוריון 17.

גושים וחלקות: 
 גוש: 11374, מוסדר, חלקות במלואן: 77.

מטרת התכנית:
תוספת של יח"ד אחת הכוללת הוספת שטחי בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. תוספת יח"ד 1 במגרש.

2. הגדלת זכויות הבנייה ב-220 מ"ר ליחידה החדשה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17/3/2017 ובילקוט הפרסומים 7454, התשעז, עמ' 3806, בתאריך 

21/2/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה שומרון, 
המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון:04-6305522, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

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

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

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':354-0261800

 שם התכנית: כלת אלרפיעה-צפון באקה - 
הרחבת איזור מגורים ב

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה עירון  מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון 
גרסת   ,354-0261800 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 28 תשריט - 18
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
ענ/ במ/ 361 שינוי 

ענ/ 125 שינוי 
תממ/ 6 כפיפות 

תמא/ 35/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באקה אל גרבייה .

המקום נמצא בשכונה הצפונית של הישוב באקה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 8753 חלקות במלואן: 8.
גוש: 8753 חלקי חלקות: 4.

מטרת התכנית:
הרחבת אזור מגורים ע"י שינוי ייעוד קרקע חקלאית למגורים ב' 
ושטחים לצורכי ציבור בחלקה 8 בגוש 8753 ע"י ולמתן אפשרות 

לבעלים להקים בתים לבנים ולהוצאת היתרי בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים ב'.

2. חלוקה תכנונית.
3. הפרשת שטחים לצורכי ציבור.

4. קביעת הוראות וזכויות בנייה לתכנית.

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 תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
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לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבניה 
קריות,  ולבניה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-8633455
הגדוד העברי 4 קרית מוצקין 26114 טלפון:04-8715291, וכל המעוניין 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי 

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

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':355-0245159

 שם התכנית: מכ/333 ז' - תוספת שימושים 
והסדרת בינוי ברח' האירוסים 2 , רכסים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות 
 ,355-0245159 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  הכרמל 

גרסת התכנית: הוראות -  22 תשריט -  13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

מכ/ 333/ ו שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רכסים רחוב: האירוסים 2., גבעת החרובים, רכסים.

X: 209915 קואורדינטה
Y: 740100 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 10393, מוסדר, חלקי חלקות: 21.

מגרשים:
26 - 26 בהתאם לתכנית מכ/333 ו'

מטרת התכנית:
הסדרת בנייה במגרש תוך הוספת שימושים והוראות בינוי.

עיקרי הוראות התכנית:
התרת שימוש למטרת מרפאה )ביחידה מס' 3(.   .1

הגבלת תכסית.   .2
מ'  ל-10.50  הקובעת  כניסה  מעל  למבנה  גובה  הגדלת    .3

במקום 7.5 מ'.  
בהתאם  מותרים,  בניין  קווי  בדבר  בנייה  הוראות  שינוי    .4

לתשריט מצב מוצע.
שינוי הוראות בינוי כך שניתן יהיה למקם במרווחי הבניה    .5
מדרגות חוץ, משטחים, פרגולות מחומרים שונים, שבילים, 
אשפה,  ביתני  חשמל,  ביתני  כניסה,  גגוני  מקורות,  חניות 

גדרות  וכו'.

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 ולבניה 

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':352-0292433

שם התכנית: קריית ים - מתחם האצטדיון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

352-0292433, גרסת התכנית: הוראות -  42 תשריט -  36
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס  

ק/ 185 שינוי  
ק/ 235 שינוי  
ק/ 130 שינוי  

חפאג/ ד/ 1249 שינוי  
ק/ 130/ א שינוי  
תתל/ 18 כפיפות  

ק/ 260 כפיפות  
תמא/ 23 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית ים רחוב: שד אלון יגאל .

ממערב לקריית מוצקין ולמסילת הרכבת הכבדה, ממזרח לרחוב 
שד' ירושלים ומדרום לרחוב הפלמ"ח.

גושים וחלקות: מוסדר:
גוש: 10425 חלקי חלקות: 168, 194, 223, 257.

גוש: 10450 חלקי חלקות: 14.

גוש: 12756 חלקי חלקות: 44.

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים הכוללת 1008 יחידות דיור וכן מוסדות 

מבני ציבור ושטחים פתוחים.

עיקרי הוראות התכנית:
שטחים  ציבור,  מוסדות  ממגורים,  קרקע  ייעוד  שינוי  א. 
מבנים  ל–מגורים,  ודרכים  ספורט  מרכז  פתוחים,  ציבוריים 
ומוסדות ציבור, מגורים ומסחר ותעסוקה ,שטחים ציבוריים 

פתוחים ודרכים.
לרבות  דיור,  יחידות   1008 לבניית  והנחיות  בינוי  קביעת  ב. 

252 יחידות הדיור הקטנות.
לרבות  לבניה  המיועדים  בשטחים  בנייה  הוראות  קביעת  ג. 
בנייה,  זכויות  מרביים,  בנייה  שטחי  מחייבים,  בנין  קווי 

מספר קומות והנחיות לעיצוב אדריכלי.
הציבוריים  השטחים  לפיתוח  והנחיות  הוראות  קביעת  ד. 

הפתוחים והשטחים למבני ציבור.
רחובות  רשת  הכוללים  עירוניים  רחובות  רשת  התווית  ו. 
והנחיות בדבר התווית מערכת  הוראות  וקביעת  משניים 

התנועה ושבילי אופניים.
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ז. 

קביעת הנחיות סביבתיות. ח.  
קביעת הוראות לתשתיות ביוב,מים וחשמל. ט.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5105 7485, התשעז, עמוד   ובילקוט הפרסומים     21/04/2017

בתאריך 18/04/2017
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 .04-8633455 טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבניה מורדות הכרמל, כורי 2 חיפה 33093 טלפון:04-8676296

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

תשמ"ט - 1989.

מרחבי תכנון מקומי: מנשה-אלונה, פרדס חנה-כרכור

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':351-0127621

שם התכנית: אזור תעסוקה עירון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבניה מנשה  מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון 
אלונה ובמשרדי הועדה המקומית פרדס חנה כרכור, מופקדת 
התכנית:  גרסת   ,351-0127621 מס':  מקומית  מתאר  תכנית 

הוראות -  57 תשריט -  39
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס  
מ/ 359 שינוי  
ש/ 17 שינוי  

משח/ 30 שינוי  
משח/ 15 שינוי  

מ/ 235 שינוי  
משח/ 32 שינוי  

מ/ 13 כפיפות  
מ/ 228 כפיפות  

תתל/ 38 כפיפות  
מ/ מק/ 137/ א כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  

תמא/ 31/ א/ 17 כפיפות  
תמא/ 35 כפיפות  
תממ/ 6 אישור ע"פ תמ"מ 

תמא/ 23 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 34/ ב/ 3 אישור ע"פ תמ"א 

תמא/ 22 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
גובל בצמוד לכביש 65 מצד דרום ובכביש 574 מצד מזרח.   

צמוד למתחם מוא"ז מנשה. 

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 10078 חלקי חלקות: 27, 45.
גוש: 10079 חלקות במלואן: 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
 ,62 ,61 ,58 ,57 ,38 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23

.76 ,72 ,70 ,68 ,66 ,65 ,64
גוש: 10079 חלקי חלקות: 10, 11, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 56, 

.79 ,74 ,60
גוש: 10080 חלקי חלקות: 45, 57, 249.

 .04-8633455 טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבניה מורדות הכרמל, כורי 2 חיפה 33093 טלפון:04-8676296

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':355-0343541

שם התכנית: מכ/894 - רחוב גפן 1 ,רכסים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות 
 ,355-0343541 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  הכרמל 

גרסת התכנית: הוראות -  25 תשריט -  16
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

מכ/ 300/ א שינוי 
מכ/ 300 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תממ/ 6 כפיפות 
מכ/ 201 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רכסים רחוב: הגפן 1, רכסים.

X: 209285 קואורדינטה
Y: 739405 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 11144, מוסדר, חלקות במלואן: 157, 415.

מטרת התכנית:
1.הסדרת בנייה קיימת, תוך שינוי הוראות הבינוי.

2. מתן אפשרות לגישה לרכב דרך בשביל הקיים )חלקה 157(.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים ושביל להולכי רגל - ל"דרך משולבת"    .1

על מנת לאפשר גישה לרכב.
הגדלת תכסית ל-70% במקום 50%.   .2

חניות  מותרים  הבניה  במרווחי   : בנייה  הוראות  שינוי   .3
מקורות ו/או לא מקורות, פרגולות מכל החומרים לרבות 
בטון, מדרגות פיתוח, משטחים, שבילים, גשרונים לגישה 
גדרות   אשפה,  ביתני  חשמל,  ביתני  כניסה,  גגוני  למבנה, 

וכדומה. 

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 ולבניה 
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מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':353-0346049

 שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים א' למסחר 
בחלקה 138 גוש 12310, אור עקיבא

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון 
גרסת   ,353-0346049 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 15 תשריט -  5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

ש/ 385 שינוי 
ג/ 928 שינוי 

חפאג/ 556 שינוי 
ש/ מק/ 385/ ד כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אור עקיבא רחוב: שד הנשיא וייצמן.

יישוב: אור עקיבא רחוב: הרב קוק .
Y: 712600 קואורדינטה ,X: 192745 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 12310, מוסדר,  חלקות במלואן: 138.

מגרשים:
71 - 71 בהתאם לתכנית ש/ 385

מטרת התכנית:
ממגורים   12310 בגוש   138 חלקה  של  הקרקע  ייעוד  שינוי 
זכויות  וקובעת  מצפון,  המסחרי  למגרש  בהמשך  למסחר  א' 

והוראות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע ממגורים א' למסחר. א(  

קביעת זכויות בנייה. ב(  
קביעת הוראות בנייה. ג(  

הקטנת קו בנין קדמי לרח' הנשיא ויצמן מ-7 מ' ל-4 מ' וקו  ד(  
בנין צידי מ-5 מ' ל- 0 מ'.

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 תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבניה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

שומרון, המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון:04-6305522

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

תשמ"ט - 1989.

גוש: 10085 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 52.
גוש: 10085 חלקי חלקות: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51.
גוש: 10086 חלקי חלקות: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17.

גוש: 12233 חלקי חלקות: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18.
גוש: 12234 חלקות במלואן: 16, 18, 19, 22, 23, 24.

גוש: 12234 חלקי חלקות: 8, 11, 14, 20, 25, 28.

מטרת התכנית:
תעסוקה  איזור  והקמת  לפיתוח  תכנונית  מסגרת  יצירת  א.  

מרחבי משותף לשש רשויות במרחב ואדי ערה.
אזור  בשטחי  ושימושים  בנייה  זכויות  יעודים,  קביעת  ב.  
ומשרדים,   תעשיה  ותעסוקה,  מסחר  בתחומי  התעסוקה 
שטחי אחסון ולוגיסטיקה, ומבני ציבור בהתאמה לפרוגרמה 

תכנונית. 
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטחי תעסוקה ומבני ציבור ג.   

הסדרת נושאי איכות הסביבה. ד.  
הסדרת מערכת הכבישים בתחום אזור תעסוקה, וחיבורה  ה.  

למערכת הכבישים הקיימת, כולל מרכז תחבורתי אזורי
תכנון והתאמת תשתיות הנדסיות: מים, ביוב, ניקוז  לייעודי  ו.   

הקרקע החדשים.
אזור  וניהול  לתפעול  מנהלת  להקמת  עקרונות  קביעת  ז.   

התעסוקה

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת שימושים ותכליות חדשות מותרות - לכלל ייעודי  א.  

הקרקע במתחמי התעסוקה.
הגדלת שטחי הציבור במתחם המועצה ובאזור התעסוקה.   ב.  
קביעת הוראות בנייה גודל מגרש מינימלי, קוי בנין, גובה  ג.  

בנינים.
קביעת עקרונות והנחיות בינוי, פיתוח ועיצוב ארכיטקטוני. ד.  
שילוב רצועת נחל עירון וסביבתה כחלק מאזור התעסוקה,  ה.  
שצ"פ  והסדרת  מזרח  כלפי  עירון  נחל  הסטת  זו  במסגרת 

מפותח סביב הנחל. 
קביעת פתרונות גישה וחניה. מרכז תחבורה. שצ"פים.  ו.   

קביעת עקרונות והנחיות למניעת מפגעים ומטרדים סביבתיים. ז.   
הנחיות סביבתיות ונופיות  לפיתוח אזור התעסוקה 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 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבניה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
מנשה אלונה- ד.נ חפר 37845, טלפון:04-6177307 ו/או משרדי 
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה-כרכור, דרך הבנים 

20 פרדס חנה-כרכור 37000 טלפון:077-9779903.

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

תשמ"ט - 1989.
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מחוז מרכז

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: יבנה

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

שם התכנית: תחנת כיבוי אש
והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': יב/ 252/ 1

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

משמ/ 142 שינוי 
יב/ 220/ ג שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: יבנה, מזרח העיר, חלק ממע"ר יבנה החדש.

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

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

ומאזור חקלאי לשטח למבני ציבור חירום.

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

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

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

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1408 עמוד  התשעז,   ,7397 הפרסומים  ובילקוט   02/12/2016

בתאריך 11/12/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
08-9788409. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יבנה, 
שד דואני 3 יבנה 70600 טלפון:08-9433380, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
408-0152835

שם התכנית:נת/9/750/ב - בית האקדמיה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 408-0152835, 

גרסת התכנית: הוראות - 46 תשריט - 22
המתיחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
נת/ 750/ 8 שינוי 

נת/ 750 שינוי 
נת/ 750/ א שינוי 

נת/ מק/ 750/ 9/ א כפיפות 
נת/ 400/ 7 כפיפות 

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':353-0458331

 שם התכנית: תוספת שמושים בחלקה 40 
גוש 10132, גבעת עדה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון 
גרסת   ,353-0458331 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

ש/ 95 שינוי 
מק/ ש/ 960/ ב כפיפות 

ש/ מק/ 1124/ א כפיפות 
מק/ ש/ 950 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בנימינה-גבעת עדה רחוב: הראשונים גבעת עדה 17.

X: 200780 קואורדינטה
Y: 713965 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 10132, מוסדר, חלקות במלואן: 40.

מטרת התכנית:
תוספת שימוש מלאכה למבנה האחורי ושינוי קוי בנין צידיים 

למבנים הקיימים.

עיקרי הוראות התכנית: 
א( תוספת שמוש מלאכה.

ב( שינוי קוי בנין צידיים מ-4 מ' ל-0 - 4 מ'.

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 תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבניה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

שומרון, המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון:04-6305522

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

תשמ"ט - 1989.
ליאת פלד  

מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נתניה

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

גושים וחלקות:
מוסדר:

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

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

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

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

גוש: 8568 חלקי חלקות: 128, 147.
גוש: 9242 חלקות במלואן: 3.
גוש: 9242 חלקי חלקות: 1, 2.
גוש: 999 חלקי חלקות: 999.

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

מרחק 400 מ' בתחום הים. 

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

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

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

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

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1409 עמוד  התשעז,   ,7397 הפרסומים  ובילקוט   09/12/2016

בתאריך 11/12/2016

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

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
414-0140681

שם התכנית:רח/59/400 הסדרת מגרשי עיריה: 
שב"צ ושצ"פ ברחוב סריני ועוד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
גרסת   ,414-0140681 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  רחובות 

התכנית: הוראות - 43 תשריט - 36

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

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

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

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

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

ומסחר.

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

תוספת שטחי בנייה עיקריים 7001 מ"ר למגורים+ 1260 מ"ר  ב.  
למרפסות מקורות+ 100 מ"ר שרותי פנאי + שטח של 750 

מ"ר למסחר.
קביעת 64 יח"ד. ג.  

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

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

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

המדידה במגרש 1520 עפ"י נת/מק/9/750/א.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1/12/2016 ובילקוט הפרסומים 7397, התשעז, עמ' 1408, בתאריך 

11/12/2016

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

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
408-0153510

שם התכנית:שימור מצוקי חוף נתניה מקטע סירונית 
- ארגמן

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 408-0153510, 

גרסת התכנית: הוראות - 18 תשריט - 11
המתיחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
נת/ 600/ א שינוי 

נת/ 343/ 19/ א שינוי 
נת/ 434 שינוי 

נת/ 539/ ב שינוי 
נת/ 400/ 7 שינוי 

תמא/ 13/ 9/ א כפיפות 
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מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: גזר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
426-0123828

שם התכנית:פיצול נחלה למגרש ביעוד מגורים א 
גז/24/22 משמר איילון

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
גזר  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
התכנית:  גרסת   ,426-0123828 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 26 תשריט - 14
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
משמ/ 121 שינוי 
גז/ 22/ 1 שינוי 

גז/ מק/ 22/ 15 שינוי 
גז/ 1000 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: משמר אילון

מושב משמר איילון ממוקם בין רמלה לבין לטרון.

גושים וחלקות:
גוש: 5433, מוסדר, חלקי חלקות: 19.

מטרת התכנית:
פיצול מגרש מגורים בישוב כפרי למגרש ביעוד מגורים א' ללא 

תוספת יחידת דיור
תוך  שטח  ייעוד  בכל  בנייה  ומגבלות  הוראות  זכויות  קביעת 
שמירה על הוראות וזכויות בנייה במגרש ביעוד מגורים בישוב 

כפרי

עיקרי הוראות התכנית: 
פיצול מגרש מגורים בישוב כפרי למגרש ביעוד מגורים א' ללא 

תוספת יחידת דיור
תוך  שטח  ייעוד  בכל  בנייה  ומגבלות  הוראות  זכויות  קביעת 
שמירה על הוראות וזכויות בנייה במגרש ביעוד מגורים בישוב 

כפרי

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 תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה גזר, 

בית חשמונאי בית חשמונאי 99789 טלפון:08-9274040

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.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

רח/ 400 שינוי 
רח/ 750/ א שינוי 

רח/ 1000/ א שינוי 
רח/ 2000/ ב/ 6 כפיפות 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 
רח/ מק/ 2000/ יב כפיפות 

רח/ 2000/ ב/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות רחוב: מורדי הגטאות.

יישוב: רחובות רחוב: סמ התמר.
יישוב: רחובות רחוב: סירני .

ברחוב  ממוקמים  שבתכנון  המגרשים  העיר.  רחובות-מרכז 
מורדי הגטאות, בין הבניינים מס' 34 ומס' 36, ברחוב סירני בין 

הבניינים מס' 22 ומס' 24 וברחוב סמ התמר 3.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 3658 חלקות במלואן: 418.
גוש: 3700 חלקי חלקות: 162, 164, 180.

גוש: 3703 חלקות במלואן: 46.
גוש: 3704 חלקי חלקות: 123.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד חלקות משב"צ לשצ"פ ומשצ"פ לשב"צ.

עיקרי הוראות התכנית:
התכנית באה ליצור בחלקה 164 בגוש 3704 מגרש למבנים    .1
ומוסדות ציבור לצורך הקמת גני ילדים/ מעון יום/ מועדון 
באמצעות שינוי ייעוד של חלק מהמגרש משצ"פ לשב" וכן 
להסדיר מצב קיים של חלק מהחלקה 46 בגוש 3703 ושל 
חלקה 418 בגוש 3648 המיועדים לשב"צ ומשמשים בפועל 

כשצ"פ.
למבנים  המיועד  במגרש  בנייה  והוראות  זכויות  קביעת    .2

ומוסדות ציבור.

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 תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

רחובות, ביל"ו 2 רחובות 76442

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

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

עח/ 200 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: זמר .

הצד המערבי לישוב זמר

גושים וחלקות:
גוש: 8644, מוסדר, חלקי חלקות: 25.

מטרת התכנית:
הקמת תחנת שאיבה לביוב בצד המערבי לישוב זמר לפי תכנית 

אב לביוב.

עיקרי הוראות התכנית: 
א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית למתקנים הנדסיים.

ב. קביעת הוראות וזכויות בנייה.

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 תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מזרח השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
458-0349019

שם התכנית:הגדלת אחוזי בנייה גואד אסייד
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מזרח 
גרסת   ,458-0349019 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  השרון 

התכנית: הוראות - 8 תשריט - 4
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
הצ/ במ/ 7/ 1/ 32 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מגרש מול בית ספר יסודי אלסלאם בקלנסווה

גושים וחלקות:
גוש: 7864, מוסדר, חלקי חלקות: 19.

מגרשים:
1 - 1 בהתאם לתכנית הצ/ במ/ 7/ 1/ 32

מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ומס' יחידות דיור ותוספת שימוש מסחרי 
יסודי אלסלאם  בית ספר  מול  בקומת הקרקע לצרכי השכונה 

בקלנסווה.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מזרח השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
458-0264366

שם התכנית:תוספת קומה רביעית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מזרח 
גרסת   ,458-0264366 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  השרון 

התכנית: הוראות - 6 תשריט - 3
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
הצ/ 1362/ ב שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קלנסווה .

גושים וחלקות:
גוש: 7862, מוסדר, חלקי חלקות: 10.

מטרת התכנית:
והקטנת  ותוספת קומה רביעית  ב'  ג' למגורים  שינוי ממגורים 

קוי בניין כמסמן בתשריט.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ממגורים ג' למגורים ב' ותוספת קומה רביעית.  .1

הקטנת קוי בניין כמסומן בתשריט.  .2
הוספת יח''ד )סה''כ 4 יח''ד(.  .3

מ''ר  מ–379  העיקריים  המאושרים  הבנייה  אחוזי  הגדלת   .4
ל–505.20 מ''ר.

שינוי הוראות בנייה.  .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 תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מזרח השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
458-0329607

שם התכנית:תח"ש 4 - זמר
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מזרח 
גרסת   ,458-0329607 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  השרון 

התכנית: הוראות - 21 תשריט - 13
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עיקרי הוראות התכנית:
ג', מגורים  ייעוד הקרקע מקרקע חקלאית למגורים  שינוי    .1
פתוחים  שטחים  ציבור,  ומוסדות  מבנים  מיוחד,  דיור  ד', 
ציבוריים, שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור, דרכים 

משולבות, פארק, ספורט ונופש.
קביעת הנחיות והוראות ליעודי הקרקע המוצעים בתכנית.   .2

שבילי  ציבורית,  תחבורה  קווי  להתווית  הנחיות  קביעת    .3
אופניים והולכי רגל ושלביות ביצוע לישומם.

קביעת הוראות בינוי בשטחים המיועדים לבנייה, קביעת    .4
שימושים מותרים, הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה לרבות 

קוי בנין, מס' קומות, גובה בנייה מרבי וכד'.
התווית דרכים חדשות.   .5

קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.   .6
קביעת הנחיות סביבתיות.   .7

קביעת הוראות לתשתיות ביוב, מים וחשמל.   .8
קביעת הוראות לפיתוח פארק/גן ציבורי.   .9

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 תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: עמק לוד

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':425-0191965

שם התכנית:חלוקת חלקה 32 מושב אחיעזר מגרש 14
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

425-0191965, גרסת התכנית: הוראות - 28 תשריט - 9
המתיחסת לתכניות הבאות:

מס' תכנית סוג היחס 
גז/ 391/ ג שינוי 
משמ/ 62 כפיפות 
גמ/ 391 כפיפות 
גז/ 1000 כפיפות 

גז/ 391/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
משק 14 במרכז מושב אחיעזר

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 4982 חלקות במלואן: 32.
גוש ישן: 3998.

גוש נוכחי: 4982.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. הגדלת אחוזי בני מ- 90% ל- 222% כוללים.
2. הגדלת מס' יח"ד על המגרש מ- 3 ל- 6 יח"ד.

3. הוספת חזית מסחרית בקומת קרקע.

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 תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
499-0241307

שם התכנית: צריפין - מתחם 3
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מצפה 
אפק מופקדת תכנית מפורטת מס': 499-0241307 גרסת התכנית: 

הוראות - 29 תשריט - 21
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
מח/ 85 שינוי 

ממ/ 825 שינוי 
ממ/ 1556/ 1 שינוי 

תמא/ 35 כפיפות 
תממ/ 3/ 21 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר יעקב

החלק המערבי של מחנה צריפין המתפנה, צפונית לכביש 4313 
בחלקה הצפוני של באר-יעקב

ראשון לציון.

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 4239 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4.
גוש: 4244 חלקות במלואן: 5.

גוש: 4244 חלקי חלקות: 2, 4, 7, 8, 11, 12.
גוש: 4245 חלקות במלואן: 3.

גוש: 4245 חלקי חלקות: 6, 13.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת 
ומבני  מוסדות  וכן,  מסחר  שטחי  מ"ר  כ–10,882  יח"ד,  כ–2750 

ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים בשטח צריפין המתפנה.
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חלקות
בחלקן

חלקות
בשלמותן

חלק/
כל הגוש  סוג גוש גוש

86 87-183 ,5-85 חלק חדש רשום 8854

4 חלק חדש רשום 9224

11 חלק מוסדר 7796

149 ,134 127- ,28-124
 ,135-148 ,133

150-154

חלק מוסדר 7880

2-5 חלק מוסדר 7881

12 ,1 15 ,14 ,11 ,2-5 חלק מוסדר 7882

 ,142 ,28
156- ,153

160

 ,23 ,21 ,11 ,3 ,2
 ,34-138 ,30

154 ,140

חלק מוסדר 7883

 ,26 ,19 ,17
36 ,33

חלק מוסדר 7884

30 ,21 16 חלק מוסדר 7886

37- ,20 ,3
53 ,52 ,40

חלק מוסדר 7936

1-2 חלק מוסדר 7999

 ,16 ,14
22 ,18

23-25 ,19 חלק מוסדר 8000

3 חלק מוסדר 8001

32 ,31 חלק מוסדר 8003

18 ,13 חלק מוסדר 8008

38  ,36 ,35 ,15-21
 ,51 ,50 ,39-48
 ,59 ,57 ,55 ,53
 ,67 ,65 ,63 ,61

70 ,69

חלק מוסדר 8009

4 חלק מוסדר 8011

 ,111 ,10
115 ,112

228 חלק מוסדר 8016

24 ,20  ,13-19 ,1-9
25-35 ,21-23

חלק מוסדר 8039

9-217 כל הגוש חדש רשום 8853

11-197 כל הגוש חדש רשום 8855

 ,68 ,5-66 ,1
 ,75-80 ,73 ,69

 ,87 ,85 ,82
89-92

כל הגוש מוסדר 7814

9  ,18 ,12-14 ,7
 ,25 ,23 ,22 ,19

 ,30-32 ,26
74-81 ,34-69

כל הגוש מוסדר 7937

2 ,1 כל הגוש מוסדר 8010

מטרת התכנית:
הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של הנחלה

עיקרי הוראות התכנית: 
הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של הנחלה

קביעת זכויות והוראות בנייה.
עבור תא שטח 200 - יחידת דיור אחת.

עבור תא שטח 500 - 2 יחידות דיור במבנה אחד.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26/11/2015 ובילקוט הפרסומים 7250, התשעו, עמ' 5272, בתאריך 

17/04/2016

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

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

מחוז: מרכז, מרחבי תכנון מקומי: שרונים,לב השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית כוללנית מס':
457-0112086

שם התכנית: תכנית מתאר כוללנית קדימה צורן
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדות המקומיות לתכנון ולבניה: לב 
 457-0112086 מס':  כוללנית  תכנית  מופקדת  שרונים  השרון,  

גרסת התכנית: הוראות -  38 תשריט -  32
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס   
תמ"א 3 אישור עפ"י תכנית מתאר ארצית  
תמ"א 8 אישור עפ"י תכנית מתאר ארצית   

תמ"א 19 כפיפות   
תמ"א 22 כפיפות    
תמ"א 34 כפיפות    

תמ"א 34/ב/3  כפיפות    
תמ"א 34/ב/4 כפיפות    
תמ"א 34/ב/5 כפיפות    

תמ"א 1/35 אישור עפ"י תכנית מתאר ארצית 
תמ"מ 21/3 יעודי קרקע כפיפות    

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: צורן קדימה )כל תחום הרשות(.

יישוב: לב השרון )חלק מתחום הרשות(.

גושים וחלקות:

חלקות
בחלקן

חלקות
בשלמותן

חלק/
כל הגוש  סוג גוש גוש

25-27 ,23 חלק חדש רשום 8559

11 חלק חדש רשום 8560

 ,49 ,48 ,29
 ,75 ,72 ,68
91 ,80 ,77

 ,30-47 ,9-28
 ,69-71 ,50-67
 ,78 ,76 ,74 ,73
92- ,81-90 ,79

159-171 ,157

חלק חדש רשום 8852
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חלקות
בחלקן

חלקות
בשלמותן

חלק/
כל הגוש  סוג גוש גוש

 ,8-31 ,5 ,4
 ,40-56 ,33-38
68- ,65 ,58-62

 ,89-110 ,86 ,84
 ,114-118 ,112
126- ,120-123
 ,131-135 ,128
 ,147 ,137-145

150-154

כל הגוש מוסדר 8038

20- ,6-8 ,1
 ,32 ,24-27 ,22

60- ,34-58
67-295 ,65

כל הגוש מוסדר 8040

 ,8-16 ,4 ,3
 ,34 ,26-31 ,21
 ,47 ,39-44 ,37
 ,55 ,54 ,52 ,48
 ,64 ,62 ,59 ,57

91- ,66-89
 ,105-268 ,103

900

כל הגוש מוסדר 8041

152 153- ,2-151
155

חלק חדש רשום 8945

124-125 2-123 חלק חדש רשום 8946

42 43-88 ,2-41 חלק חדש רשום 8947

 ,15-16 ,9
27 ,24

 ,25 ,10-13
28 ,26

חלק חדש רשום 9047

55 ,47 43-46 חלק חדש רשום 9048

27 חלק מוסדר 7816

 ,29 ,24 ,4-22
49- ,39-46 ,35

 ,60-139 ,57
304- ,141-302
 ,325-337 ,323
358- ,339-356
 ,369-384 ,367
 ,389 ,386-387
 ,392-398 ,390
 ,438 ,401-436
 ,441-450 ,439
461- ,452-457
 ,522-612 ,519
 ,621 ,620 ,617
 ,625-655 ,623

657-661

כל הגוש מוסדר 7815

חלקות
בחלקן

חלקות
בשלמותן

חלק/
כל הגוש  סוג גוש גוש

 ,19-26 ,1-15
33- ,31 ,30 ,28
 ,71 ,41-69 ,39

74-77 ,72

כל הגוש מוסדר 8034

 ,12-19 ,1-10
83 ,32 ,22-28

כל הגוש מוסדר 8035

 ,9-11 ,2 ,1
 ,21-23 ,17-19
 ,38-43 ,26-35
 ,51-53 ,47 ,46
 ,64-66 ,58-62
 ,75-78 ,68-70
 ,90 ,84 ,83 ,80

 ,100 ,93 ,92
 ,109 ,103-106
 ,113-123 ,110
 ,127-137 ,125

 ,139-141
189- ,145-187
 ,221-229 ,219
 ,401 ,231-398
 ,410 ,403-407

412-437

כל הגוש מוסדר 8036

 ,11 ,9 ,6 ,4 ,1
 ,26 ,23 ,16-20
34- ,31-32 ,27
 ,44 ,38-42 ,36
 ,58 ,51-53 ,45
 ,64-65 ,62 ,61
 ,74-77 ,72 ,71
 ,86-90 ,82 ,79

 ,100 ,99 ,92-97
108- ,104 ,103
 ,113-121 ,111
 ,126-134 ,123

 ,136-142
 ,150 ,144-147
 ,154-157 ,152
162- ,160 ,159
 ,208-229 ,205

231-359

כל הגוש מוסדר 8037
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מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: צפת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':216-0399345

שם התכנית: ג/22780 חלקה 135 נוף כינרת צפת
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 צפת 
גרסת   ,216-0399345 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

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

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 4285 שינוי  
ג/ 12617 כפיפות  

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: צפת רחוב: נוף הירדן 135.

שכונת נוף כינרת, בקצה הדרומי של רחוב נוף הירדן.
X: 249549 קואורדינטה
Y: 761323 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 13532, לא מוסדר, חלקות במלואן: 135.

מגרשים:
444 - 444 בהתאם לתכנית ג/ 4285

מטרת התכנית:
הסבת מגרש בייעוד מסחר לייעוד משולב למסחר תעסוקה ומגורים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממרכז קניות לשימוש משולב למסחר ותעסוקה    .1

ומגורים.
קביעת זכויות למגורים עבור שתי יחידות דיור.   .2

קביעת זכויות ומגבלות בנייה.   .3

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

לתכנון ולבנייה צפת, ירושלים 7 צפת טלפון:04-6927467

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

תשמ"ט - 1989.

מטרת התכנית:
להתוות מסגרת תכנונית כוללת לישוב קדימה צורן, בהיקף   .1

נומינאלי של 48,000 נפש והיקף ריאלי של 35,000 תושבים.
תכניות  להכנת  והנחיות  בינוי  פיתוח,  עקרונות  להתוות   .2

מפורטות.
צורן  קדימה  המקור  יישוביי  שני  בין  החיבור  את  לחזק   .3
את  שיעודדו  למנגנונים  תשתית  יצירת  באמצעות 
ליישוב  חדש  מרכז  יצירת  היישוב,  חלקי  בין  השותפות 

והנגשת חלקי היישוב אחד לשני.
יצירת תנאים לחיבור ושילוב בין הקהילות הקיימות בישוב   .4
הקהילה,  שירותי  במערכת  מפגשים  יצירת  באמצעות 
הגדלת  המגורים,  שכונות  בין  ירוקים  קשרים  פיתוח 

הנגישות התוך יישובית וצמצום הפערים בין השכונות.
יצירת  באמצעות  עירוני  כפרי  צביון  בעל  יישוב  יצירת   .5
הצבת  עירוניים,  לצד  כפריים  למרקמים  תחבורתי  מערך 
שלד ראשוני לתנועת אופניים והולכי רגל, יצירת תנאים 

לקיום יישוב רב דורי, ושמירה על רוח המקום.
בכללי  עמידה  תוך  צורן  קדימה  הישוב  פיתוח  הבטחת   .6
מורשת  אתרי  ושימור  הגנה  באמצעות  קיימא  בר  פיתוח 
בישוב,  וקרינה  אויר  איכות  רעש,  מטרדי  מניעת  בישוב, 
בגורמי  וטיפול  מוצקה  פסולת  מחזור  מדיניות  קביעת 

הפסולת שונים, והגנה על מקורות המים בישוב.
אותו  העוטף  והחקלאי  הירוק  במרחב  הבינוי  שילוב   .7
הגנה  פתוחה,     על מעטפת חקלאית  באמצעות שמירה 
מערך  פגיעת  צמצום  ויערות.  שמורות  שטחי  של  ועיבוי 
במערך  והשתלבות  הפתוחים,  השטחים  ברצף  התחבורה 

התיירות והטיילות האזורי.
היישוב  של  והתעסוקתי  הכלכלי  הבסיס  והגדלת  חיזוק   .8
ושל הרשות המקומית באמצעות יצירת תשתית להגדלת 
הרשות  הכנסות  את  להגדיל  במטרה  התעסוקה,  שטחי 

המקומית ולהקטין את יוממות התושבים. 
שיפור רמת השירותים לתושבים באמצעות הגדלת אספקת   .9
והגדלת  ומסחריים,  אישיים  עסקיים,  כלכליים,  שירותים 

אספקת השירותים הקהילתיים, התרבותיים  והציבוריים.
צורן  קדימה  הישוב   הפיכת  את  שיובילו  תנאים  יצירת   .10
שירותים  אספקת  באמצעות  אזורי  שירותים  למוקד 
האזור  תושבי  של  הנגישות  ושיפור  ביישוב,  אזוריים 

למרכזי השירות והתעסוקה של קדימה צורן.

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 תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
לב  ולבניה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
השרון, תל מונד  תל מונד 40600, ועדה מקומית לתכנון ולבניה 

שרונים, הצורן 4 נתניה 42504

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

לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט-1989.
שי באב"ד  

יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז מרכז  
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 12358 שינוי  
תממ/ 2/ 3 כפיפות  

תמא/ 35 כפיפות  
תמא/ 35/ 1 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  
תמא/ 3/ 11/ ג אישור ע"פ תמ"א 

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

X: 268600 קואורדינטה
Y: 765400 קואורדינטה

מטרת התכנית:
ושירה  מוסיקה  בנושאי  שיעסוק  יחודי  אזורי  פארק  הקמת 

הכולל חניון לילה.

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

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

ולרמת  לשימושים  בהתאמה  בינוי  בתכנית  השטח  תכנון 
הפיתוח השונה.

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

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1419 עמוד  התשעז,   ,7397 הפרסומים  ובילקוט   16/12/2016

בתאריך 11/12/2016

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 
גולן, קצרין 12900 טלפון:04-6969712, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המזרחי

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

שם התכנית:ג/ 22197 מגורים בכפר תבור
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 
251-0276063, גרסת התכנית: הוראות - 32 תשריט - 23 איחוד 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס  
ג/ 312 שינוי  

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

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
261-0459933

שם התכנית:תכנית מפורטת לשינוי בהוראות 
ותכליות התכנית - כפר מנדא

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 גבעות 
גרסת   ,261-0459933 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7676 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר מנדא שכונה מערבית. 

Y: 746031 קואורדינטה ,X: 224232 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 17562 חלקי חלקות: 7.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים א' 1 למגורים, מסחר ותעסוקה

עיקרי הוראות התכנית: 
א. קביעת התכליות והשימושים.

ב. קביעת זכויות הבנייה המרביים.
ג. קביעת התנאים למתן היתרי 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 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 גבעות אלונים, שפרעם טלפון:04-9502017

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן

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

שם התכנית:פארק גן השירה - צומת קצבייה
והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 21545 

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

או הרשאות
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10/ מע/ מק/ 9601/ 43 שינוי 
ג/ 20879 שינוי 
ג/ 19804 שינוי 

10/ מע/ מק/ 9601/ 34 שינוי 
10/ מע/ מק/ 9601/ 35 שינוי 

ג/ 19809 כפיפות 
ג/ 20095 כפיפות 
תממ/ 6 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בסמת טבעון.

שכונת "זבידאת מערב" בגבולה המערבי של המועצה המקומית 
בסמת טבעון.

Y: 737600 קואורדינטה ,X: 212750 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 10473 חלקות במלואן: 1, 7.
גוש: 10473 חלקי חלקות: 6, 9.
גוש: 10474 חלקי חלקות: 82.

גוש: 10476 חלקות במלואן: 4, 5, 6, 7.
גוש: 10476 חלקי חלקות: 1.

גוש: 10477 חלקות במלואן: 3, 4, 5.
גוש: 10477 חלקי חלקות: 7, 12.

מטרת התכנית:
הרחבת היצע המגורים בשכונת זבידאת מערב שבבסמת   -

טבעון לטובת תושביו. 
מצע לתכניות איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בסמכות   -

מקומית בחלק מהחלקות. 
התאמת תכנון תשתיות כולל דרכים, מבני ציבור ושצפ"ים   -

להרחבת השכונה.
מודרניזציה ואחידות של התכנון הסטטוטורי בשכונה זו.  -

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד קרקע מחקלאי למגורים.  -

קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.  -
התאמה והרחבת דרכים.   -

הקצאת שטחים לצרכי ציבור, מבנים ושצ"פים.  -
קביעת זכויות בנייה: צפיפות, מרווחי בנייה וגובה.  -

הנחיות לפיתוח תשתיות ביוב ,מים וניקוז, כולל הקצאת   -
שטח למתקנים הנדסיים.

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

תשמ"ט - 1989.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר תבור בחלק המערבי של כפר תבור. מצפון לכביש 65

גושים וחלקות:
גוש: 17032 חלקי חלקות: 1, 163.

גוש: 17037 חלקות במלואן: 304, 305, 306.

גוש: 17037 חלקי חלקות: 3, 295, 607, 611.
Y: 732708 קואורדינטה ,X: 239804 קואורדינטה

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

מוצעת וביטול דרך מאושרת ע"פ ג/20140

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

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

הגדרת זכויות והוראות בנייה.
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

לא תהיה נגישות לשטח התוכנית ישירות מדרך מס' 65.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4673 עמוד  התשעז,   ,7474 הפרסומים  ובילקוט   24/03/2017

בתאריך 27/03/2017

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

 .www.iplan.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
257-0383570

שם התכנית: בסמת טבעון - זבידאת מערב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא 
 ,257-0383570 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  העמקים 

גרסת התכנית: הוראות - 25 תשריט - 12
איחוד  לעריכת  הוראות  הקובעת  תכנית  וחלוקה:  איחוד 

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

או הרשאות בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 10894 שינוי 

10/ מע/ מק/ 9601/ 38 שינוי 
ג/ במ/ 190 שינוי 

גנ/ 13621 שינוי 
10/ מע/ מק/ 9601/ 8 שינוי 

ג/ 1111 שינוי 
חפאג/ 1341 שינוי 

ג/ 9601 שינוי 
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
261-0405175

 שם התכנית: הסדרת הבינוי במגרש 100
גוש 10333 - שפרעם

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 גבעות 
גרסת   ,261-0405175 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים 

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

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7025 שינוי 
ג/ 19593 שינוי 

גא/ מק/ 02/ 81 שינוי 
ג/ 9915 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שפרעם רחוב: שפרעם, 

שכונת אלכרם, רחוב דאהוד תלחמי.
X: 216375 קואורדינטה
Y: 745150 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 10333, מוסדר, חלקי חלקות: 20, 24.

מגרשים:
100 - 100 בהתאם לתכנית גא/ מק/ 02/ 81

מטרת התכנית:

הסדרת הבינוי ע"י שינוי ייעוד ממגורים ליעוד משולב מגורים 
מסגרת  ויצירת  קומות  ומס'  בנייה  אחוזי  הוספת  ומסחר, 

תכנונית למתן היתרים והרשאות.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. שינוי ייעוד ממגורים ליעוד משולב מגורים ומסחר .

2. הוספת שתי קומות
3. הוספת אחוזי בנייה

4. הקטנת קווי בניין

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 גבעות אלונים, שפרעם טלפון:04-9502017

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 20937
שם התכנית: תוכנית להרחבה חקלאית א' ראש פינה 
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 20937 
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 5626 שינוי 

ג/ 11261 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

ג/ 16450 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
ג/ 8600 כפיפות 

ג/ 12074 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ראש פינה.

גושים וחלקות:
גוש: 13946 חלקות במלואן: 36 - 41, 53 - 54, 62.

גוש: 13946 חלקי חלקות: 73, 75.
X: 251400 קואורדינטה
Y: 764000 קואורדינטה

מטרת התכנית:
וחלוקה ללא הסכמה, שינוים באחוזי בנייה, והתאמה  איחוד 

למצב הקיים.

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה ללא הסכמה ע"מ להסדיר בעלויות בשכונה.   .1

הצרת דרך מס' 40 עקב מצב קיים.   .2
הקטנת או ביטול שטחים פתוחים שנקבעו לצרכי מחסות    .3

)מעין מקלט( ושינוי ייעוד השטח למגורים.
נספחים  שטח  והסבת   , הבנייה  לזכויות   6% הוספת    .4

מתוכנית ג/ 5626 לשטחי שירות ולשטחים עיקריים.
הקטנת גודל מגרש מינימלי עבור מגרשי מגורים שגודלם    .5
והשוואת  קיים,  דונם - לצורך התאמה למצב  קטן מ–1.5 
מגרש  עבור  בנייה  לזכויות  הנ"ל  במגרשים  בנייה  זכויות 

של 1.5 דונם.
לצורך  מגרשים  במס'  בנין(  )קו  בנייה  מרווחי  הקטנת    .6

התאמה למצב הקיים.
הגדרת תכסית.   .7

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   .8

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3116 עמוד  התשע"ו,   ,7197 הפרסומים  ובילקוט   19/02/2016

בתאריך 01/02/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
אצבע הגליל, חצור הגלילית טלפון:04-6800077, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי חבל אשר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
201-0366427

שם התכנית: רגבה- שינויים נקודתיים- ג/22924
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   ,201-0366427 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 31 תשריט - 22
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

ג/ 12317 שינוי 
ג/ 20884 שינוי 

חא/ מק/ 2004/ 5 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מושב רגבה

X: 209560 קואורדינטה
Y: 764840 קואורדינטה

גבולות התכנית: 
חבל אשר

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 18138 חלקי חלקות: 27, 52, 62, 89.
גוש: 18482 חלקות במלואן: 35.

גוש: 18482 חלקי חלקות: 11, 15, 31, 33, 57, 60, 61, 63.
גוש: 19799 חלקות במלואן: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16
 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35
 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54
 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73
 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92
 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108
 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122
 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136
 ,163 ,162 ,161 ,160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150
 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164
 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178
 ,205 ,204 ,203 ,202 ,201 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,195 ,194 ,193 ,192
 ,221 ,220 ,219 ,218 ,217 ,215 ,214 ,213 ,212 ,211 ,209 ,208 ,207 ,206
 ,235 ,234 ,233 ,232 ,231 ,230 ,229 ,228 ,227 ,226 ,225 ,224 ,223 ,222
 ,250 ,249 ,248 ,246 ,245 ,244 ,243 ,242 ,241 ,240 ,239 ,238 ,237 ,236
 ,265 ,264 ,263 ,262 ,261 ,260 ,259 ,258 ,256 ,255 ,254 ,253 ,252 ,251

.275 ,274 ,270 ,269 ,268 ,267 ,266
גוש: 19799 חלקי חלקות: 210, 216, 257, 271, 272.

גוש: 21132 חלקי חלקות: 95, 102.

מגרשים:
839 - 841 בהתאם לתכנית ג/ 12317

מטרת התכנית:
רה-תכנון נקודתי, הכולל שינוי ייעוד ושינוי מיקום 4 מגרשי 

מגורים, שינוי קווי בניין.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':261-0514554

שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות הבנייה משפחת 
עבדאלהאדי - כפר מנדא

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 גבעות 
 ,261-0514554 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  אלונים 

גרסת התכנית: הוראות - 5 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 15088 שינוי 
ג/ 19874 שינוי 
ג/ 15854 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר מנדא רחוב:.

כ–140 מ' ימינה בצומת הראשונה בכניסה הראשית של הישוב 
כפר מנדא

X: 224173 קואורדינטה
Y: 745483 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 17562, מוסדר, חלקי חלקות: 59.

מגרשים:
200 - 200 בהתאם לתכנית ג/ 15854

מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות בנייה במגרש בנוי.

עיקרי הוראות התכנית:
העלאת אחוזי בנייה באזור מסחר ותעשיה והוספת שימוש   .1

משרדים.
הגדלת תכסית קרקע.  .2

הסדרת קווי בניין תכנוניים.  .3
הגדלת מס' קומות וגובה מבנה.  .4

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה וטופס 4.  .5

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

לתכנון ולבנייה גבעות אלונים, שפרעם טלפון:04-9502017

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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בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.30 

ביום 28.8.2017.

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 29.8.2017.

נור סיאגה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 45941-03-17

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

ובעניין פירוק חברת הראשון בניהול פיננסי ומשכנתאות 
)י.י( בע"מ, ח"פ 51-482662-7,

והמבקש: אופיר לוי, ע"י ב"כ עו"ד אליאור אשריאן, מרח' 
סמילנסקי 12, נתניה 4243215.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.9.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   16.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.27.8.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אליאור אשריאן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 18381-06-17

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

ח"פ בע"מ,  ישראל  טייניקס  חברת  פירוק   ובעניין 
51-477034-6 )בפירוק זמני(,

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י עו"ד עמית לדרמן, בתוקף 
נס  שלמה  ד"ר  ממשרד  החברה,  של  זמני  כמפרק  תפקידו 
 ושות', רח' מנחם בגין 7, רמת גן 52521, טל' 03-6114455, פקס' 

.03-6133343

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.9.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד 4 מגרשי מגורים למגורים עם הנחיות מיוחדות    .1

עבור מגורים זמניים ביחידות דיור קטנות.
רה תכנון אזור המגורים המערבי.    .2

מיקום מחדש של 4 מגרשי מגורים.    .3
שינוי קווי בנין.    .4

שינוי ייעודי קרקע התקפים:    .5
השיתופי  המושב  חברי  לשימוש  שרות  מבני  מאזור  א.  

חקלאי רגבה לשטח פרטי פתוח. 
ממבנים ומוסדות ציבור למגורים.  ב.  

משטח ציבורי פתוח ומשטח פרטי פתוח למגורים.  ג.  
ממגורים לדרך משולבת.  ד.  

ממגורים א' למגורים עם הנחיות מיוחדות. ה.  
קביעת שימושים בייעודי קרקע.   .6

קביעת הוראות וזכיות בנייה.   .7

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
לתכנון ולבנייה חבל אשר -ד.נ גליל מערבי, טלפון:04-9879621

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

תשמ"ט - 1989.
אורי אילן  

יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 52410-06-17

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

ח"פ בע"מ,  שחיטה  שירותי  ע.ח  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-445145-9

עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  והמבקשים: עבד אלהאדי בראדעיה 
 ,270 דין, ת"ד  עורכי  רושרוש, משרד  סיאגה, מסיאגה את  נור 

מגאר 20128.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.9.2017 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 63114-07-17

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

ח"פ בע"מ,  מגדים  פרי  לפיתוח  החברה  פירוק   ובעניין 
,51-280362-8

בר  מרח'  טל,  אורן  עו"ד  ב"כ  ע"י  יעקב,  מירב  והמבקשת: 
כוכבא 23, קומה 11, מגדל וי טאואר, בני ברק 5126002.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.10.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 17.10.2017.

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

אורן טל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 60123-07-17

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

ח"פ  בע"מ,  רפואי  ציוד  אורמד  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-177147-9

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד עמיד חלים מח'ול  
ואח', מרח' ויצמן 47, נהריה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.11.2017 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 5.11.2017.

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

עמיד חלים מח'ול, עו"ד  
בא כוח החברה  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 26146-07-17

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

ובעניין פירוק חברת נעלי קרטיז בע"מ, ח"פ 51-353370-3,

מרח'  זכריה,  ניסן  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  והמבקשים: שועה 
ההסתדרות 54, ת"ד 22, חולון 58100.

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

ביום 4.9.2017.

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

עמית לדרמן, עו"ד  
המפרק הזמני  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 1436-07-17

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

ח"פ בע"מ,  נדל"ן  פסגות  אור  חברת  פירוק   ובעניין 
51-526458-8, מדרך מנחם בגין 132, תל–אביב-יפו,

ענבל  לנכסי  המיוחד  המנהל  ארז,  איתן  עו"ד  והמבקש: 
 אור )בכינוס נכסים(, מדרך מנחם בגין 132, תל–אביב-יפו, טל' 

03-5669002, פקס' 03-5669001.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.9.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 12.9.2017.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

איתן ארז, עו"ד  
המנהל המיוחד  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 17134-07-17

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

ח"פ בע"מ,  ייעוץ  שירותי  ישר  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-501320-9

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד צבי יונגרייז, מרח' 
שינקין 64א, תל אביב 61141, טל' 03-5601994, פקס' 03-5605356.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.9.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 21.9.2017.

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

צבי יונגרייז, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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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 
ימי  מ–7  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

חיות גרינברג, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

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

חונטוס בע"מ
)ח"פ 51-419188-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.9.2017, בשעה 10.00, אצל חג'ג'-בוכניק-ויינשטיין 
ושות', רח' דרך בגין 132, מרכז עזריאלי 1, הבניין העגול, קומה 32, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

זיו שעיה, מפרק  

א.ב. אוקלידל בע"מ
)ח"פ 51-457860-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
דניאל אלכסנדרו דורין, מרח' אנצו סירני 13/9, גבעתיים, טל' 

052-2519310, 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.

 ,1.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל אלכסנדרו דורין, מפרק

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.10.2017 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 1.10.2017.

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

ניסן זכריה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 66531-07-17

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

ובעניין פירוק חברת הגן של ליאן בע"מ, ח"פ 51-473343-5,

כספי,  ליאור  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
המפרק הזמני של החברה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.10.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 10.10.2017.

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

ליאור כספי, עו"ד  
מפרק זמני  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 5964-08-17

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

ובעניין פירוק חברת יור וורדס בע"מ, ח"פ 51-482393-9,

חיות  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  קופר  ג'זל  לטיסיה  והמבקשים: 
גרינברג ו/או אורון קרן, מדרך מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, 

קומה 12, רמת גן, טל' 03-6090976, פקס' 03-6960486.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.8.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.10.2017 בשעה 9.00.
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צוות יפו חברה לשימור בע"מ
)ח"פ 51-478967-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.11.2017, בשעה 12.00, אצל עו"ד חיים גבעתי, רח' 
דיזינגוף 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זיו רשמן, מפרק  

נו-אל מערכות בניה בע"מ
)ח"פ 51-210970-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
16.00, במשרד המפרק,  הנ"ל תתכנס ביום 13.11.2017, בשעה 
רח' התע"ש 20, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהושע ביץ, רו"ח, מפרק  

נור האש טכניקום בע"מ
)ח"פ 51-419094-1(

)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 5.7.2017, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את רו"ח איל הורוביץ, מרח' שחם 22, 

פתח תקווה, 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.

איל הורוביץ, רו"ח, מפרק

נור האש טכניקום בע"מ
)ח"פ 51-419094-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' שחם 22,  ביום 30.9.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק,  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איל הורוביץ, רו"ח, מפרק  

קרגו עלית )א.י.( 2001 בע"מ
)ח"פ 51-315178-7(

)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   ,1.8.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רוני צוובנר, מרח' צבר 4, מבשרת ציון, טל' 02-5700923, 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.

 ,5.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוני צוובנר, עו"ד, מפרק

אקסס ביו-ליין בע"מ
)ח"פ 51-498382-4(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 1.8.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוני צוובנר, 

מרח' צבר 4, מבשרת ציון, טל' 02-5700923, 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.

 ,5.12.2017 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.

רוני צוובנר, עו"ד, מפרק

מלון מגורי אביב בע"מ
)ח"פ 51-350109-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,1 נירים  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,29.10.2017 ביום   תתכנס 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון יראל, מפרק  
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בר אילן משה פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-313099-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יזהר כהן, מרח' הגפן 8, רמת 

גן, טל' 03-7516462, 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.

יזהר כהן, מפרק

א.ד.מ מנעולי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-425837-5(

)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 25.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח רמי רחמים דרמן, מרח' 

החרצית 4, ת"ד 1097, צורן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רמי רחמים דרמן, רו"ח, מפרק

לסטודנט - צילום מסמכים בע"מ
)ח"פ 51-138384-6(

)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 26.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירי קוסוביץ, מרח' נחום 

גולדמן 11, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מירי קוסוביץ, מפרקת

פינטיר מעבדות בע"מ
)ח"פ 51-559473-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתי בן–עמי, ממשרד 
עו"ד גדעון פישר, מגדלי עזריאלי 3, המגדל המשולש, רח' דרך 

מנחם בגין 132, תל אביב 6701101, 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.

איתי בן–עמי, עו"ד, מפרק

מילומור טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-358851-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.7.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  רובינסון,  פרדי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המצביאים 10, לוד, 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.

פרדי רובינסון, מפרק

גרין טרייל קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-563898-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
20.7.2017, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי עמק, מרח' 

האורנים 32, כפר שמריהו, 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.

מרדכי עמק, מפרק
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ויצמן ד.ש. מדיה בע"מ
)ח"פ 51-510015-4(

)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   ,1.6.1017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,1 קומה   ,10170 ת"ד   ,19 הגעתון  עמי, משד'  בן  קוסטינר  רויטל 

נהריה, טל' 052-3930766, למפרקת 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.

 ,10.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רויטל קוסטינר בן עמי, עו"ד, מפרקת

מטאור גזיאל עבודות יזמות בע"מ
)ח"פ 51-482187-5(

)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   ,26.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,054-3861514 טל'  נתניה,   ,49/9 רזיאל  מרח'  גזיאל,  אורן 

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.

 ,26.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.30, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן גזיאל, מפרק

אי אם טי סי שווק ושירות בע"מ
)ח"פ 51-474943-1(

)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 

נו-אל מערכות בניה בע"מ
)ח"פ 51-210970-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.7.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  ביץ,  יהושע  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

התע"ש 20, כפר סבא, 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.

יהושע ביץ, רו"ח, מפרק

קומרס סיינסס בע"מ
)ח"פ 51-464199-2(

)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   ,7.8.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אדריאן דניאלס, ממרכז 

עזריאלי 1, תל אביב 6702101, טל' 052-3665867, 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.

אדריאן דניאלס, עו"ד, מפרק

אורקון טלקומונקציה בע"מ
)ח"פ 51-357629-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
בעלי  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניות של החברה הנ"ל, התקבלה החלטה לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את צבי שלמה ווליצקי, מרח' ראובן 59, בית שמש, 

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.

צבי שלמה ווליצקי, מפרק
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הודעה זו, למען 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 1.12.2017, בשעה 
12.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טלי לוי, מפרקת

ד"ר לימור חפץ בע"מ
)ח"פ 51-261696-2(

)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   ,31.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,03-9313111 טל'  תקווה,  פתח   ,23 קק"ל  מרח'  חפץ,  לימור  ד"ר 

למפרקת 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.12.2017, בשעה 
13.00, אצל עו"ד ערי גץ, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר לימור חפץ, מפרקת

סביונים א.ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-368051-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,03-9313111 טל'  תקווה,  פתח   ,23 קק"ל  מרח'  חפץ,  לימור  ד"ר 

למפרקת 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.12.2017, בשעה 
13.00, אצל עו"ד ערי גץ, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר לימור חפץ, מפרקת

התקבלה   ,27.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 
למפרק   ,052-7560522 טל'  יבניאל,   ,738 מת"ד  צרטקוב,  מרדכי 

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 1.1.2018, בשעה 
14.00, במשרדי המפרק, רח' דרך הים 68, קומה 2, חיפה 3474601, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אברהם מרדכי צרטקוב, מפרק

שלי מירי שיווק שירותים בע"מ
)ח"פ 51-459473-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
צבי אבנון, משד' החשמונאים 15/7, מודיעין, טל' 08-6220333, 

למפרק החברה.

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

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

 ,27.11.2017 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.

צבי אבנון, עו"ד, מפרק

טלי לוי גן ילדודס בע"מ
)ח"פ 51-521963-2(

)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   ,27.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טלי לוי, 

מרח' ברודצקי 17, נתניה, טל' 054-8040901, למפרקת החברה.

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




