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הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

שופטים(, התשמ"ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה 
בישיבת   כי  מודיעה  אני  התשמ"ד-11984,  שופטים(,  לבחירת 
ועדת  הבחירה מיום י"ד באלול התשע"ז )5 בספטמבר 2017(, 

החליטה  לבחור במפורטים להלן:

השופטת אסתר חיות, נבחרה לכהונת נשיאת בית המשפט   )1(
העליון;

בית  לנשיאת  משנה  לכהונת  נבחר  מלצר,  חנן  השופט   )2(
המשפט העליון;

לכהונת  נבחרה  אדלשטיין,  ליאורה  הבכירה  הרשמת   )3(
שופטת של בתי משפט השלום במחוז הדרום )אילת(;

הרשמת הבכירה טלמור פרס, נבחרה לכהונת שופטת בתי   )4(
משפט השלום במחוז הדרום;

בכירה  רשמת  לכהונת  נבחרה  רוזן,  אירנה  הדין  עורכת   )5(
בבתי משפט השלום במחוז הדרום;

רשמת  לכהונת  נבחרה  חלפון-נזריאן,  מיטל  הדין  עורכת   )6(
בכירה בבתי משפט השלום במחוז הדרום 

י"ד באלול  התשע"ז )5 בספטמבר 2017(  
)חמ 3-1803-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים    

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2370; התשנ"ד, עמ' 218   1

הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

שופטים(, התשמ"ד-1984

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה 
שמות  בזה  מתפרסמים  התשמ"ד-11984,  שופטים(,  לבחירת 

מועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים: 

לבית הדין הארצי לעבודה

השופט מיכאל מרדכי שפיצר

לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע

הרשמת רחל גרוס   עורך הדין יעקב אזולאי 

לבית המשפט לתעבורה במחוז חיפה

עורך הדין אור לרנר  הרשמת הבכירה רביע ג'באלי   

עורכת הדין עידית פלד

לבתי המשפט המחוזיים מרכז-לוד ותל–אביב-יפו   

השופט אייל באומגרט  השופט שאול אבינור   

השופטת לימור בן שמן השופטת יעל בלכר  

השופט יאיר דלוגין  השופטת נאוה ברורמן  

השופט עידו דרויאן השופט אילן דפדי   

השופטת אירית מני גור השופטת שרית זמיר  

השופט עוז עזרא ניר )נאוי( השופטת לימור מרגולין-יחידי 

השופט עבאס עאסי  השופטת הלית סילש  

השופטת רונית פינצ'וק אלט השופטת רחל בת ערקובי 

השופטת שלהבת קמיר וייס השופטת הדס פלד   

השופטת יסכה רוטנברג השופט מיכאל קרשן  

השופט נפתלי שילה

לבית המשפט המחוזי בירושלים

השופטת נאוה ברורמן השופט גד ארנברג  

השופטת דנה כהן-לקח השופטת יעל ייטב  

השופטת מרים ליפשיץ  השופטת שושנה ליבוביץ 

השופטת רים נדאף השופטת מירית מידן פורר 

השופט אלכסנדר רון השופט עבאס עאסי  

לבתי משפט השלום במחוז ירושלים

הרשמת ליאת בנמלך עורכת הדין חגית בולמש 

הרשמת הבכירה בלהה יהלום עורכת הדין מיכל ברדנשטיין  

עורך הדין אלעד פרסקי עורך הדין חיים פס  

עורכת הדין עליזה קן 

בחירת רשם בכיר לבתי משפט השלום במחוז ירושלים

עורך הדין ישי אילן עורך הדין גיל שפטל  
עורכת הדין טלי להב  עורך הדין יעקב יעקובי  

רשם רשות האכיפה והגבייה עורכת הדין סמאח סאבר עמר 
אסף אבני     

לבתי משפט השלום במחוז הדרום

עורך הדין חיים פס   הרשם הבכיר אמיר צ'כנוביץ 

לבית המשפט לתעבורה במחוז הדרום

עורכת הדין רוית פלג בר דיין עורך הדין שחדה אבו מדיעם 

 רשמת רשות האכיפה והגבייה  
איריס כהן  

בחירת רשם בכיר לבתי משפט השלום במחוז הדרום

עורכת הדין אושרת חנה בר  

בחירת שופט תעבורה לשלום 

השופטת מגי כהן

י"ד באלול התשע"ז )5 בספטמבר 2017(  

)חמ 3-1803-ה1(
איילת שקד  

שרת המשפטים     
יושבת ראש הוועדה לבחירת שופטים  

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2370; התשס"ז, עמ' 882   1
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק   188 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף    1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חפ/1654, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2725, התשמ"א, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2142
חיפה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי 

דרושה לצורך של שטח ציבורי פתוח 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בחיפה, רח' דרך בר יהודה, המזוהה כחלקה 4   
בגוש 10873 בשלמות 

ט"ו באב התשע"ז )7 באוגוסט 2017(
)חמ 3-2(     יונה יהב

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חיפה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/1002ב, 
הפרסומים 1722, התשל"א, עמ' 1751, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב האביב, גוש 6371, חלקה   
432 בשלמות, בשטח של 4,061 מ"ר; הייעוד: שצ"פ 

ב' באב התשע"ז )25 ביולי 2017(
איציק ברורמן )חמ 3-2(   

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 125 

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/94/1261, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,762 עמ'  התשע"ג,   ,6492 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

 ,6402 גוש  רצון,  מנחם  רחוב  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
ח"ח 29, בשטח של 40 מ"ר; הייעוד: דרך 

כ"ו בתמוז התשע"ז )20 ביולי 2017(
איציק ברורמן )חמ 3-2(   

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 125 

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע - גוש 4024, ח"ח 329, בשטח של כ–41 מ"ר;    4
הייעוד: דרך מוצעת 

ט"ז באב התשע"ז )8 באוגוסט 2017(
יאיר רביבו )חמ 3-2(   

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה לוד  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
נס/131,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5414, 
התשס"ה, עמ' 3348, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נס ציונה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שביל 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

 ;16 ח"ח   ,3843 כגוש  המזוהה  ציונה,  בנס  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שביל 

כ"ד בסיוון התשע"ז )18 ביוני 2017(
)חמ 3-2(     יוסי שבו

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
 ,410-0248997 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,7199 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,3210 עמ'  התשע"ו, 
ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
4 להלן  )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 
כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב חזון איש, גוש 6404, ח"ח   
266, בשטח של 57 מ"ר; הייעוד: דרך 

כ"ו בתמוז התשע"ז )20 ביולי 2017(
איציק ברורמן )חמ 3-2(   

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 125 

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שלמה  הרחובות  בצומת  תנועה  מעגל   -  406-0431791
המלך-אלי כהן, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 7484, התשע"ז, עמ' 5053, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה לוד )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בראשון לציון המזוהה כ-  

גוש 4236, ח"ח 33, 37, 40, 41;  

גוש 4237, ח"ח 5, 7, 8;  

גוש 4240, ח"ח 1, 2;  

גוש 4241, ח"ח 5, 6, 7, 26, 138, 139   

הייעוד: שטח ציבורי פתוח ודרכים, מתחם נוריות   

ד' באב התשע"ז )27 ביולי 2017(
)חמ 3-2(      דב צור

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,    1
שהודעה  ג/9414,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4745, התשנ"ט, עמ' 
מגדל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2967
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העמק 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע במגדל העמק, ששטחה כ–2,716 מ"ר; מגרש מס'   
102, המזוהה כגוש 17430, ח"ח 1, 3, 5, 8 וגוש 17439, ח"ח 52 

ט"ז באב התשע"ז )8 באוגוסט 2017(
)חמ 3-2(    אלי ברדה

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
רצ/150,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1035, 
התשכ"ג, עמ' 1882, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה כ–52 מ"ר, המזוהה   
הלוי  יהודה  רחוב  הרחבת  הייעוד:   ;150 ח"ח   ,3930 כגוש 

מצדו הדרומי, רובע רמב"ם 

כ"ט בתמוז התשע"ז )23 ביולי 2017(
)חמ 3-2(      דב צור

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רצ/151/1, 
הפרסומים 7378,  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,673 עמ'  התשע"ז, 
ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 - )להלן  להלן  בסעיף 4  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח ודרך 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
רע/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/1018, 
הפרסומים 7538, התשע"ז, עמ' 7425, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רעננה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

הרחבת רחוב פרץ 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

כגוש  המזוהה  מ"ר,  כ–81  ששטחה  ברעננה,  קרקע  חטיבת   
7649, ח"ח 41 

י"ד באב התשע"ז )6 באוגוסט 2017(
איתן גינזבורג )חמ 3-2(   

  יושב ראש ועדת המשנה
__________  לתכנון ולבנייה רעננה

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/851, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3531, התשמ"ח, עמ' 958, ובהתאם לתכנית מס' חד/1001, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4356, 
חד/814/במ,  מס'  לתכנית  ובהתאם   ,695 עמ'  התשנ"ו, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3888, 
חד/מק/814יד,  מס'  לתכנית  ובהתאם   ,2719 עמ'  התשנ"א, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
חד/807,  מס'  לתכנית  ובהתאם   ,571 עמ'  התשס"ט,   ,5872
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3870, 
חד/809א,  מס'  לתכנית  ובהתאם   ,2270 עמ'  התשנ"א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3585, 

לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,75 עמ'  התשמ"ט, 
ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בחדרה, המזוהה כ -  

שטח הפקעה )בדונם(ח"חגוש

100362900 060

10049270 358

1100 237

1110 190

1120 074

2250 007

10054230 278

250 510

הייעוד: דרך   

כ"ח באב התשע"ז )20 באוגוסט 2017(
צביקה גנדלמן )חמ 3-2(   

  יושב ראש הוועדה המקומית
__________  לתכנון ולבנייה חדרה

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
6/ג/מע/מק/0002, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
ג/12180,   מס'  ותכנית   ,967 עמ'  התשנ"ז,   ,4466 הפרסומים 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5441, התשס"ה, עמ' 4313, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם   __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 
 __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 
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לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך וחניה 

ציבורית 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בריינה, המזוהה כגוש 17527, ח"ח 24, בשטח   
של 895 מ"ר; הייעוד: דרך וחניה ציבורית 

ט"ז באב התשע"ז )8 באוגוסט 2017(
חאתם דאוד )חמ 3-2(   

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  תמ"ל/1006, 
הפרסומים 7182, התשע"ו, עמ' 2603, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  אשקלון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

כביש יצחק רבין )צפון( חלק מדרך מס' 4 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

 ,402 וגוש   ,108  ,82 ח"ח   ,401 כגוש  המזוהה  קרקע  חטיבת   
ח"ח 60, 61, 62, 63, 66; הייעוד: זכות דרך 

כ"א באב התשע"ז )13 באוגוסט 2017(
)חמ 3-2(     חי דהרי

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה אשקלון  

הודעות לפי החוק לקידום הבנייה 
במתחמים מועדפים לדיור )הוראות שעה(, 
התשע"ד-2014, ולפי חוק התכנון ובנייה, 

התשכ"ה-1965

מחוז תל אביב

מחוז: תל-אביב מטה, מרחב תכנון מקומי: קרית אונו, גלילית

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': 
תמל/ 1001/ א

שם התכנית: איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים
הבנייה  לקידום  לחוק   21 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשע"ד-2014,  שעה(  )הוראות  לדיור  מועדפים  במתחמים 
בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': תמל/ 1001/ א הוראות 

- 18 תשריט - 9
הבעלים  כל  הסכמת  ללא  חלוקה  ו/או  איחוד  וחלוקה:  איחוד 

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

או הרשאות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: קרית אונו

חלק מתחום מחנה תל השומר 
X: 186711 קואורדינטה
Y: 661245 קואורדינטה

רמת גן 

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גושים בשלמות: 6488 
גוש: 6231 חלקות במלואן: 164, 169, 171, 172, 173, 174, 175 

גוש: 6231 חלקי חלקות: 58, 100 
גוש: 6234 חלקי חלקות: 58 

גוש: 6487 חלקות במלואן: 134, 135, 136, 138 
גוש: 6490 חלקות במלואן: 706, 707, 710 

גוש: 6490 חלקי חלקות: 7, 36, 37, 40, 714, 749, 750 
גוש: 7314 חלקי חלקות: 73 

מטרת התכנית: 
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בכל תחום התכנית 

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בכל תחום התכנית בהתאם 

להוראות תכנית תמל/1001 

בתאריך:  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 2/2/2017 בתאריך:  התכנית  בתחום  שלטים  גבי  על   ,1/2/2017

ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון בתאריך: 2/2/2017 

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 



ילקוט הפרסומים 7581, ט"ו באלול התשע"ז, 2017 9 6  9206

קביעת זכויות הבנייה - כמפורט בטבלת זכויות והוראות  ד   
הבנייה  סעיף 5 להלן 

הקמת חניונים תת קרקעיים לדיירי הבנינים במגרשים  ה   
הקמת חניון ציבורי תת קרקעי מתחת לכיכר בתא שטח 603  ו   

קביעת הוראות ותנאים לפיתוח השטח ולהוצאת היתרים  ז   
בתחום התכנית 

קביעת קוי בניין למגרשים המיועדים לבנייה  ח   
קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי לרבות פרוט חומרי גלם  ט   

קביעת הוראות להיקף ושטח דירות קטנות נדרשות  י   
קביעת הוראות והנחיות לפיתוח המרחב הציבורי לרבות  יא  
ציבור  למבני  השטחים  הציבוריים,  הפתוחים  השטחים 

והדרכים )כולל תשתיות ושירותים( 

בתאריך:  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
31/03/2017, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך: 29/03/17 

ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון בתאריך: 03/04/2017 

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

לקהל ובאתרי האינטרנט 

          דקלה פרסיקו
מ"מ יושב ראש הוועדה  

למתחמים מועדפים לדיור  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0443010

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

101-0443010, גרסת התכנית: הוראות - 16 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

סרוק לצפייה

לתכנון  הארצית  הוועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, כנפי נשרים 22 ירושלים 
אונו  קרית  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   ,02-5954480 טלפון: 
-ועדת מליאה, רבין יצחק 41 קרית אונו 5551042, ועדה מקומית 
תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  מחוזית   -
של  באינטרנט  ובאתר   ,03-7632588 טלפון:   67012 אביב-יפו 
מנהל התכנון: www iplan gov il, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתרי  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 

האינטרנט 

           דקלה פרסיקו
מ"מ יושב ראש הוועדה  

למתחמים מועדפים לדיור  

מחוז מרכז

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מצפה אפק

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': 
תמל/ 1037

שם התכנית: מתחם יב - באר יעקב
הבנייה  לקידום  לחוק   21 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשע"ד-2014,  שעה(  )הוראות  לדיור  מועדפים  במתחמים 
בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': תמל/1037 הוראות - 

79 תשריט - 39
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: באר יעקב רחוב: הרב שפירא 

 ,X: 184198 קואורדינטה
Y: 650287 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 4041 חלקי חלקות: 5, 6, 7, 71, 72 
גוש: 4245 חלקי חלקות: 13 

מטרת התכנית: 
קביעת מסגרת תיכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה במערב 

באר יעקב

עיקרי הוראות התכנית: 
לטובת  ומסחר  ולמגורים  למגורים  הקרקע  יעודי  שינוי  א   

הקמת 916 יח"ד 
להלן   5 בסעיף  בתשריט,  כמפורט  בינוי  הוראות  קביעת  ב   

ובנספח הבינוי 
קביעת דרכים ודרכים משולבות כמפורט בתשריט  ג   

סרוק לצפייה
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מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 
101-0448670, 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 
3365 החלפה 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ירושלים, שכ' בית צפפה,רח' אלטהארה

X: 218743 קואורדינטה
Y: 628268 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 30277, מוסדר, חלקות במלואן: 20 

מטרת התכנית: 
הוספת 2 קומות מעל בנין קיים בשכונת בית צפפה

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי יעודי הקרקע מאזור מגורים5 לאזור מגורים ב'     1

קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:     2
קביעת בינוי לתוספת 2 קומות ,לשם תוספת 4 יחידת דיור  א  

על גבי בניין קיים 
תוספת בנייה בקונטור הבנין הקיים     3

הגדלת שטחי הבנייה בשטח התכנית     4
הגדלת מס' יחידות הדיור מ–4 יחידות דיור ל–8 יחידות דיור     5

קביעת מס' הקומות בשטח ל-5 קומות     6
קביעת השימושים בשטח למגורים     7

קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה     8
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח      9

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
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  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
  02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

תשמ"ט - 1989 

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0228775

שם התכנית: בניין חדש בשכונת סוואנה, ירושלים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

2683/ א החלפה 
62 החלפה 

10063 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ירושלים  

גבל אל מוכבר מערבית לצומת קומבר
X: 223540 קואורדינטה
Y: 628520 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
 גוש: 31239, לא מוסדר, חלקות במלואן: 1 

מטרת התכנית: 
הקמת 8 בנייני מגורים חדשים 

עיקרי הוראות התכנית: 
ג', שטח לדרך  שינוי ייעוד שטח נוף פתוח לאזור מגורים  א   
ציבורית ושינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לדרך ציבורית  

קביעת מס' יח"ד מרבי ל 75 יח"ד  ב   
קומות   3 מעל  חתך  בכל  קומות   4 ל  הקומות  מס'  קביעת  ג   

מרתף חנייה 
קביעת סך השטחים בתכנית  ד   

קביעת קוי בניין  ה   
קביעת תנאים למתן היתר בנייה  ו   

קביעת הוראות בינוי  ז   
קביעת הוראות להריסת גדרות  ח   

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית  ט   

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
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  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
  02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

תשמ"ט - 1989 

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0448670

 שם התכנית: תוספת 2 קומות מעל בנין קיים 
ליצירת 4 יח"ד חדשות,שכ' בית צפפה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
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5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

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

גושים וחלקות: 
גוש: 30019, לא מסודר, חלקות במלואן: 42 

Y: 630130 קואורדינטה ,X: 221780 קואורדינטה

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

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

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

ד  קביעת מס' יח"ד ל- 4  
ה  קביעת קווי בניין לבנייה 

ו  הגדלת שטחי הבנייה 
ז  קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4654 עמוד  התשעז,   ,7474 הפרסומים  ובילקוט   31/03/2017

בתאריך 27/03/2017

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

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0416552

שם התכנית: הקמת בתי ספר ומרכז ספורט, בית חנינה, 
ירושלים

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

מס': 101-0416552, גרסת התכנית: הוראות - 16 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

במ/ 3458/ א החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
תמא/ 15 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ירושלים רחוב: עבד אל חמיד שומאן  

השטח נמצא לאורך רחוב עבד אלחמיד שומאן )כביש 20( מול 
מסגד שומאן-שכונת בית חנינה

גושים וחלקות: 
גוש: 30610, לא מוסדר, חלקי חלקות: 191 

X: 221382 קואורדינטה
Y: 637479 קואורדינטה

 24  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0228775 מס':  מפורטת 
תשריט - 16

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
3092 החלפה 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ירושלים רחוב: עקבת סוואנה  

גושים וחלקות: 
גוש: 29996, לא מוסדר, חלקות במלואן: 102 

X: 223075 קואורדינטה
Y: 632485 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
הקמת בניין חדש בן 4 קומות 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 למגורים ב    1

קביעת הוראות להקמת בניין בן 4 קומות מעל קומת חניה    2
תת קרקעית לשם יצירת 6 יח"ד 

קביעת שטחי הבנייה ל- 19 1203 מ"ר     3
קביעת מס' יח"ד בשטח ל- 6 יח"ד     4

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית   5
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח    6

קביעת הוראות הפקעה   7

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9130 עמוד  התשעו,   ,7323 הפרסומים  ובילקוט   04/09/2016

בתאריך 18/08/2016

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

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0391763

שם התכנית: הרחבות דיור בשכונת אבו תור, ירושלים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
 12  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0391763 מס':  מפורטת 

תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

1864/ א החלפה 
62 החלפה 
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המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

קא/ 412 שינוי 
קא/ 322 שינוי 

מתא/ 16 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 
תמא/ 23/ א/ 4 כפיפות 

תמא/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: קרית אונו רחוב: שד קציר אהרון  

השטח התחום בדרכים: דרך מס' 471 "מכבית" וחלקה 176 בגוש 
קציר  אהרון  שד'  במערב,   6178 בגוש   31 חלקה  בצפון,   6178
וחלקה 30 בגוש 6178 במזרח,כפר אז"ר חלקות 55,56 בגוש 6178 

בדרום 
X: 185450 קואורדינטה
Y: 663500 קואורדינטה

מרחב תכנון גובל: רמת גן 

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 6178 חלקות במלואן: 60 
גוש: 6178 חלקי חלקות: 31, 57, 58, 59, 61, 62 

מגרשים: 
ג - ג בהתאם לתכנית קא/ 322

מטרת התכנית: 
לשימושי  מגדלים  שני  הקמת  לצורך  וחלוקה,  לאיחוד  תכנית 

מגורים, מסחר, תעסוקה, ומבנים ומוסדות ציבור 

עיקרי הוראות התכנית: 
תכנון מפורט של מתחם ג' הכולל איחוד וחלוקה בהסכמת     1

בעלים, קביעת הוראות בנייה וזיקת הנאה 
שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד למגורים,מסחר ותעסוקה     2

ל–200  מתאריות  יח"ד  מ–167  במתחם  יח"ד  מס'  הגדלת     3
בתכנית  שנקבעו  העיקריים  הבנייה  שטחי  במסגרת  יח"ד 
מעל  שירות  ושטחי  מרפסות  שטחי  וקביעת   322 קא/ 

ומתחת לקרקע בהתאם 
למעונות  ממגורים  הבנייה  זכויות  להמיר  אפשרות  מתן    4

סטודנטים ו/או דיור מוגן  
שטח  וכן  ותעסוקה  מסחר  למגורים,  מגרשים  קביעת     5

לשצ"פ, שפ"פ, ושטח עיקרי מבונה לצרכי ציבור 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
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 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
  03-7632586 טלפון:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב, 
ג', ה' בין השעות 11:  קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א', 
00-14: 00  יש לציין פרטי יצירת קשר לרבות דוא"ל/פקס אם 
קיימים  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית קרית 

אונו -ועדת מליאה, רבין יצחק 41 קרית אונו 5551042

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

מגרשים: 
מפ7 - מפ7 בהתאם לתכנית במ/ 3458/ א

מטרת התכנית: 
הקמת מתחם הכולל שני בתי ספר מקיפים הכוללים 72 כיתות 

ומרכז ספורט 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד קרקע משטח למוסד למבנים ומוסדות ציבור     1

קביעת בינוי עבור הקמת שני בתי ספר ומרכז ספורט בהתאם     2
לנספח הבינוי 

קביעת הוראות עבור שטח זיקת הנאה למעבר כלי רכב     3
קביעת קווי בניין חדשים     4

קביעת שטחי בנייה מריביים ל- 30,700 מ"ר     5
קביעת שלבי ביצוע להקמת הבניינים     6

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח     7
קביעת הוראות בגין מבנה/גדר/מדרגות להריסה     8

קביעת הוראות בגין עצים לשימור, להעתקה ו/או לעקירה     9
קביעת השימושים בשטח לחינוך, תרבות, ספורט ובריכה     10

טיפולית 
קביעת מס' הקומות עבור בית הספר ל–4 קומות מעל קומת     11

מרתף וחניה 
קביעת מס' הקומות עבור מרכז הספורט ל–3 קומות מעל     12

קומת מרתף 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19/5/2017 ובילקוט הפרסומים 7514, התשעז, עמ' 6259, בתאריך 

29/5/2017

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

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

שירה תלמי  
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית  

לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

מחוז תל אביב

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: קרית אונו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
508-0199497

שם התכנית: קא/322/ג - "שכונת נאות אריאל שרון 
- מתחם ג'"

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז 
 ,508-0199497 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  אונו  קרית 

גרסת התכנית: הוראות - 39 תשריט - 34
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
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מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
352-0406629

שם התכנית: הוספת זכויות בנייה רחוב ספיר 45 
קריית ים

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 
גרסת   ,352-0406629 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 25 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ק/ 290 שינוי 
ק/ 142 שינוי 

תמא/ 13 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

ק/ 130 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: קרית ים רחוב: ספיר פנחס 45 

גושים וחלקות: 
גוש: 10444, מוסדר, חלקות במלואן: 121 

מטרת התכנית: 
תוספת שטחי בנייה ויח"ד בבניין קיים ללא הגדלת מעטפת  א   

הבניין הבנויה בפועל ברחוב ספיר 45 קריית ים 
עיגון שטחי הבנייה וקומות אשר ניתנו בדרך של "הקלה"  ב   

עיקרי הוראות התכנית: 
יח"ד  ו–9  מ"ר   500 של  בשיעור  בנייה  זכויות  הוספת  א   

הנמצאות בקומת הקרקע )מרתף( 
תוספת  ללא  עליונה,  בקומה  הנמצאות  יח"ד   3 הוספת  ב   

שטחי בנייה בעבורם 
סה"כ התוספת המבוקשת היא 500 מ"ר שטח בנייה עבור 9  ג   

יח"ד בקומת הקרקע ו- 3 יח"ד בקומה עליונה 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
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  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

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

תשמ"ט - 1989 

           דניאלה פוסק
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

הודעה בדבר הכנת תכנית מס': 352-0502518
שם התכנית: מתחם אג"ש

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה, 
גרסת   ,352-0502518 מס'  תכנית  הכנת  בדבר  התשכ"ה-1965, 

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

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

תחום התכנית: 
קרית ים - שכונת אג"ש

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 10444 חלקות במלואן: 1325, 1326, 1327, 1698, 1699, 1700, 
 ,1825 ,1774 ,1721 ,1720 ,1719 ,1718 ,1717 ,1716 ,1715 ,1702 ,1701
 ,2452 ,2451 ,2450 ,2449 ,1862 ,1853 ,1852 ,1851 ,1830 ,1829 ,1828
 ,2463 ,2462 ,2461 ,2460 ,2459 ,2458 ,2457 ,2456 ,2455 ,2454 ,2453
 ,2477 ,2476 ,2475 ,2474 ,2470 ,2469 ,2468 ,2467 ,2466 ,2465 ,2464
 ,2492 ,2490 ,2488 ,2487 ,2486 ,2485 ,2484 ,2481 ,2480 ,2479 ,2478
 ,2504 ,2503 ,2502 ,2501 ,2500 ,2499 ,2498 ,2497 ,2496 ,2495 ,2494

 2511 ,2510 ,2509 ,2507
 ,1802  ,1745  ,1695  ,1645  ,1643  ,1608 חלקות:  חלקי   10444 גוש: 
 ,2471 ,1901 ,1900 ,1898 ,1860 ,1859 ,1858 ,1850 ,1835 ,1820 ,1804

 2512 ,2508 ,2506 ,2505 ,2491 ,2489 ,2483

השינויים המוצעים: 
לאשר את הבקשה לפרסום הודעה על הכנת תוכנית ע"פ סעיף 
שבתקופת  כך  לחוק,   78 סעיף  ע"פ  תנאים  ולקבוע  לחוק   77
בגבולות  בנייה  היתרי  להוציא  יהיה  ניתן  לא  התוכנית  הכנת 
התוכנית, למעט שיפור מיגון, הקמת ממד"ים וחיזוק מבנים ללא 
ציבור   למבני  בנייה  זכויות  תוספת  וכן  בנייה  זכויות  תוספת 
תוקף ההודעה יהיה לשלוש שנים מהפרסום ברשומות או עד 
יתלו  בנוסף  מבנייהם   המוקדם  להפקדה,  התוכנית  לפרסום 

מודעות בכניסה לכל לכל אחד מהמבנים בתחום הקו הכחול 

המחוזית  הועדה  במשרדי:  בתנאים  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
לתכנון ולבנייה, מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון 
קריות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  בוועדה  וכן   04-8633455
או  בבניין,  בקרקע,  מעוניין  כל  מוצקין  קרית   ,4 העברי  הגדוד 
התנאים,  ע"י  נפכע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל 
הארצית  המועצה  אל  ערר  להגיש  לחוק   78 סעיף  עפ"י  רשאי 
טלפון  ירושלים   ,2 קפלן  התכנון,  מינהל  ולבנייה,   לתכנון 

02-6701535 או 02-6701596 
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352-0423251, גרסת התכנית: הוראות - 21 תשריט - 16
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 
ק/ במ/ 385 שינוי 

ק/ 385/ ד שינוי 
מק/ ק/ 385/ ג שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: קרית מוצקין רחוב: המר זבולון 5 

מרכז  עם  בדרום  גובל  מוצקין,  בקיריית   ,5 המר  זבולון  רחוב 
הספורט "ספורט-לי" 

גושים וחלקות: 
גוש: 10423, מוסדר, חלקות במלואן: 187, 188 

מטרת התכנית: 
שינוי ייעוד שטח המיועד למגורים ושטח ציבורי פתוח לשטח 

המיועד למבנים ומוסדות ציבור ולשטח ספורט ונופש 

עיקרי הוראות התכנית: 
ומוסדות  ל"מבנים  ב"'  מ"מגורים   187 חלקה  ייעוד  שינוי  א   

ציבור"  
שינוי ייעוד מ"שטח ציבורי פתוח" לשטח ל"מבנים ומוסדות  ב   
ציבור" ול"ספורט ונופש" אשר יצורף לשטח הספורט והנופש 

הגובל )מתחם ה"ספורט לי"(
קביעת הוראות וזכויות בנייה בשטח המיועד למבני ציבור  ג   

קביעת הוראות בנוגע להפקעת השטח  ד   

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2773 עמוד  התשעז,   ,7345 הפרסומים  ובילקוט   03/02/2017

בתאריך 31/01/2017

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
קריות, הגדוד העברי 4 קרית מוצקין 26114 טלפון: 04-8715291, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 
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מחוז: חיפה, מרחבי תכנון מקומי: חוף הכרמל, שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית דרך מס': 303-0132217
שם התכנית: הסטת כביש 4 ליד פורידיס ומחלף פורידיס

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
 ,303-0132217 מס':  דרך  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

גרסת התכנית: הוראות - 30 תשריט - 22
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

חפאג/ 399 שינוי 
משח/ 8 שינוי 
משח/ 2 שינוי 

ש/ במ/ 215/ ג שינוי 
ש/ 74 שינוי 

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
352-0373456

שם התכנית: ביתנים מסחריים בשדרות בן גוריון 
בקרית ביאליק

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

352-0373456, גרסת התכנית: הוראות - 18 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ק/ 130 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: קרית ביאליק רחוב: שד בן גוריון  

עכו- לדרך  מזרחית  ביאליק,  קרית  בתחום  גוריון  בן  שדרות 
חיפה, כביש מס' 4 

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 11534 חלקי חלקות: 50, 75, 191 
גוש: 11535 חלקי חלקות: 135, 166, 186, 225, 289 

גוש: 11554 חלקי חלקות: 157, 253 

מטרת התכנית: 
הקמת ביתנים מסחריים קטנים לאורך שדרות בן גוריון 

עיקרי הוראות התכנית: 
הקמת עד 2 ביתנים מסחריים, בשני מוקדים לאורך שדרות     1

בן גוריון 
קביעת שטח עיקרי כולל לכל הביתנים של 70 מ"ר, אשר     2

יחולקו לכל ביתן עד 35 מ"ר כולל שירותים ציבוריים 
מתן פטור מחניה לביתנים המסחריים המוצעים בשדרה     3

תאסר הקמת ביתן מסחרי/שירותים ציבוריים במרחק של     4
פחות מ-10 מ' מגבול מגרש מגורים 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3996 עמוד  התשעז,   ,7459 הפרסומים  ובילקוט   17/03/2017

בתאריך 28/02/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
04- טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז  ולבנייה 

קריות,  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    8633455
וכל   ,04-8715291 טלפון:   26114 מוצקין  קרית   4 העברי  הגדוד 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www  התכנון מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 
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מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
352-0423251

 שם התכנית: שינוי ייעוד למוסדות ציבור 
ברחוב זבולון המר 5 בקרית מוצקין

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 
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קודמת, סימון מבנים להריסה וקביעת דרכים לביטול וקביעת 
הוראות לגבי יעודים אלו 

קביעת הוראות לביצוע הדרך 
קביעת אמצעים להגנה על הסביבה, לניקוז ולהסטת נחל דליה, 

ולטיפול בתשתיות 
שטחים  על  וזמניות  קבועות  בנין(  )קווי  בנייה  מגבלות  הטלת 
סמוכים לדרך המוצעת בתכנית, מעליה ומתחתיה, ככל שטרם 

נקבעו על פי תכנית אחרת 
קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך, לרבות דרך נופית, פיתוח 

ושיקום נופי 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1203 עמוד  התשעו,   ,7349 הפרסומים  ובילקוט   30/09/2016

בתאריך 21/09/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חוף 
מקומית  ועדה   ,04-8136213 טלפון:   30860 כרמל  עין  הכרמל, 
לתכנון ולבנייה שומרון, המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון: 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-6305522
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

 www iplan gov il מנהל התכנון

            ליאת פלד
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית  

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

מחוז מרכז

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: גבעת שמואל

הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים 
 שם תכנית: 427-0530014 שכונת גיורא - 

הודעה לפי סעיף 77 , 78 
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 77 ו- 78 לחוק התכנון 
תנאים  וקביעת  תכנית  הכנת  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
בקרקע  לשימוש  היתרים  ו/או  בנייה  היתר  יינתנו  שלפיהם 
מס'  תכנית  בתחום  קרקע  חלוקת  של  תשריט  אישור   ו/או 

427-0530014  תשריט - 1

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
שכונת גיורא, ברחוב הנשיא בחלק התחום ברח' הזיתים ממזרח 

ובשצ"פ ממערב 

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

 ,883  ,880  ,877  ,876  ,873  ,872  ,871 במלואן:  חלקות   6189 גוש: 
 898 ,897 ,896

גוש: 6189 חלקי חלקות: 553, 867, 870, 874, 875, 878, 879, 881, 
 ,895 ,894 ,893 ,892 ,891 ,890 ,889 ,888 ,887 ,886 ,885 ,884 ,882

 1152 ,1103 ,899

מטרת התכנית: 
פרסום הודעה לפי סעיפים 77,78 לחוק התכנון והבנייה לצורך 

קידום תכנית פינוי בינוי במתחם שכונת גיורא 
הבניינים  דיירי  לרווחת  עירונית,  להתחדשות  מתחם  קביעת 
ולשיפור המרחב הציבורי ע"י הריסת 6 מבננים ישנים ותוספת 

ש/ 391 שינוי 
ש/ 1130 שינוי 
תמא/ 3 פירוט 

תמא/ 35 פירוט 
תמא/ 34/ ב/ 3 פירוט 

תמא/ 3/ 78 פירוט 
תממ/ 6 פירוט 

תתל/ 18 כפיפות 
תמא/ 37/ ג כפיפות 

תמא/ 31/ א/ 1 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תמא/ 37/ ח כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: פוריידיס וישוב: זכרון יעקב 

חלק מדרך מס' 4 בקטע צומת פרדיס צומת - נחשולים, ומדרך 
70 במבואות צומת פרדיס

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 10589 חלקי חלקות: 1, 2, 6 
גוש: 10935 חלקות במלואן: 142, 153 

גוש: 10935 חלקי חלקות: 16, 17, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 95, 
 147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,141 ,129 ,128 ,126 ,125 ,123

גוש: 10937 חלקי חלקות: 37, 38, 40, 41, 137, 156, 159 
גוש: 10947 חלקי חלקות: 26, 27, 87, 121 

גוש: 10969 חלקי חלקות: 5, 6 
גוש: 11275 חלקות במלואן: 23, 24, 26 

גוש: 11275 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 36 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,25 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14

גוש: 11276 חלקי חלקות: 1, 26, 27 
גוש: 11277 חלקות במלואן: 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 
 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21
 58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,42 ,40 ,39

גוש: 11277 חלקי חלקות: 3, 4, 5, 8, 9, 13, 41, 43 
גוש: 11278 חלקות במלואן: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 

 84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,70 ,69 ,68 ,67
גוש: 11278 חלקי חלקות: 48, 49, 54, 63, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 

 86 ,85 ,78 ,77
גוש: 11279 חלקות במלואן: 80, 103, 108, 109, 110, 111, 113 

גוש: 11279 חלקי חלקות: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 
 114 ,112 ,107 ,106 ,105 ,104 ,42 ,26

גוש: 11280 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 
 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,33 ,32 ,31 ,28 ,26 ,24 ,23 ,22 ,20 ,19 ,18 ,17

 48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,42
גוש: 11282 חלקי חלקות: 1, 2, 4, 5, 7 

גוש: 11286 חלקי חלקות: 83, 84, 85, 86, 89 
גוש: 11373 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4 

גוש: 11373 חלקי חלקות: 5, 7, 8, 9 
גוש: 11374 חלקי חלקות: 2 

מטרת התכנית: 
פורידיס,  ומחלף   4 כביש  של  מערבה  להסטה  תכנונית  מסגרת 
 70 מס'  ודרך   4 מס'  דרך  מפגש  של  ושדרוג  הרחבה  ומחלוף, 

)צומת/מחלף פורידיס( וצומת נחשולים 

עיקרי הוראות התכנית: 
בנייה  מגבלות  נופי,  טיפול  ו/או  לדרך  לדרך,  שטחים  ייעוד 
מאושרת  תכנית  עליו  שחלה  שטח  חקלאי,  שטח  ופיתוח, 
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עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד חלקות 22 ו- 217 מ"מוסד ציבורי" ל: "מגורים     1

מסחר ותעסוקה", שב"צ ושצ"פ 
הקצאת שטחי ציבור: כ–5 3 דונם לשצ"פ וכ–5 1 דונם לשב"צ     2

קביעת תמהיל שימושים הכולל:     3
דירות   - כמחצית  להשכרה:  דירות  יח"ד(   85(  50%   -
קטנות )67 מ"ר שטח עיקרי ממוצע לדירה( לסטודנטים/ 
בגודל  דירות   - וכמחצית  צעירים  זוגות  מתמחים/ 
בינוני )90מ"ר שטח עיקרי ממוצע לדירה( לסגל רפואי 

ואחיות 
50% )85 יח"ד( דירות רגילות    -

2,000 מ"ר שטח עיקרי למרפאות/ משרדים    -
בתי-קפה,  קטן",  ל"מסחר  עיקרי  שטח  מ"ר   1,000   -

מסעדות לכיוון הרחובות דגניה ואמסטרדם 
קביעת בינוי מרקמי של בניינים בני 7 קומות מעל קומות     4

קרקע + ק  גג )פנטהאוזים( 
קביעת זכויות, קווי בנין והוראות בנייה     5

שממערב:  הוילות  משכונת  20מ'  ברוחב  ירוק  חיץ  יצירת     6
0 15מ' שצ"פ + 0 5 מ' גינות פרטיות 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
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, 
העתק    08-9788409 טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז, 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה פתח 

תקוה, העליה השניה פתח תקוה 49100

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

תשמ"ט - 1989 

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
413-0253237

שם התכנית: רצ/69/9/1 המשך רחוב קרל נטר
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 
ראשון לציון מופקדת תכנית מפורטת מס': 413-0253237, גרסת 

התכנית: הוראות - 24 תשריט - 14
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
רצ/ 1/ 1/ יג כפיפות 

רצ/ 1/ 106 כפיפות 
רצ/ 1/ 1 כפיפות 

רצ/ מק/ 1/ 106/ 2 כפיפות 
רצ/ 1/ 9 כפיפות 
תמא/ 38 כפיפות 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 
רצ/ 1/ 1/ ג כפיפות 

יינתנו  התכנית  במסגרת  במתחם   לתעסוקה  וזכויות  יח"ד 
וקביעת  ביצוע  שלביות  וניקוז,  שטח  פיתוח  בינוי,  הוראות 

תנאים סביבתיים 

בתנאים המוצעים: 
בתחום  מאושרות  תכניות  מכוח  בנייה  היתרי  יוצאו  לא    1
לתחזוקה  היתרים  למעט  בתשריט  המסומן  הכחול  הקו 
שוטפת של מבנים הקיימים בהיתר המאפשרת את המשך 
צורכי  או  סניטריים  לצרכים  היתרים  או  המבנים  תפקוד 

בטיחות 
לא יותרו הקלות או שימושים חורגים בתחום התכנית    2

הרשות  בבעלות  והינו  ציבור  מבני  שייעודו  בשטח    3
בנייה  היתרי  להוציא  יהיה  ניתן  המדינה  או  המקומית 

למבנה ציבור 

תוקפם של התנאים: 
עד  או  ההודעה  פרסום  מיום  שנתיים  יהיו  התנאים  תוקף 

הפקדת התכנית, לפי המוקדם מבנייהם או עד לשינויים 

המחוזית  הועדה  במשרדי:  בתנאים,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 91 רמלה 72430 טלפון: 
08-9788409, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה גבעת 
כל   03-7266847 טלפון:  שמואל  גבעת   11 עציון  גוש  שמואל, 
את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין, 
עצמו נפגע על ידי התנאים, רשאי על פי סעיף 78 לחוק להגיש 
ירושלים   ,2 קפלן  ולבנייה  לתכנון  הארצית  המועצה  אל  ערר 

91061, טלפון 02-6701535 או 02-6701596 

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
410-0217919

 שם התכנית: פת/41/1223 - מתחם אמסטרדם, 
פתח תקווה

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 
פתח תקוה מופקדת תכנית מפורטת מס': 410-0217919, גרסת 

התכנית: הוראות - 62 תשריט - 29
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
פת/ 2000 שינוי 

פת/ 1223/ 10 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: פתח תקוה רחוב: אמסטרדם 1 

יישוב: פתח תקוה רחוב: דגניה 

גושים וחלקות: 
גוש: 6372, מוסדר, חלקות במלואן: 22, 217 

מטרת התכנית: 
שינוי ייעוד חלקות 22 ו–217 מ"מוסד ציבורי" ל "מגורים מסחר 
בעלים,  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  תכנית  במסגרת  ותעסוקה" 
הכוללת עירוב שימושים של: דיור להשכרה, מגורים, מרפאות/ 
מסעדות  קפה/  ובתי  מרכולים(  כולל  )לא  מסחר  משרדים, 
והקצאת שטחי ציבור לגינה ציבורית ומבנה ציבור, תוך הרחקת 
ממערב  הקיימת  הוילות  משכונת  המתוכננים  המגורים  מבני 

ע"י יצירת חיץ ירוק 
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גושים וחלקות: 
גוש: 3945, מוסדר, חלקות במלואן: 96 

מטרת התכנית: 
הקמת מבנה מגורים בן 6 קומות

עיקרי הוראות התכנית: 
1  הריסת מבנה קיים 

2  הקמת מבנה מגורים בן 6 קומות + קרקע + חדר על הגג 
3  שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג' 

4  תוספת יח"ד מ- 2 יח"ד ל-8 יח"ד 
5  קביעת זכויות בנייה 

6  עקירת עצים בתחום המגרש 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8963 עמוד  התשעו,   ,7318 הפרסומים  ובילקוט   29/08/2016

בתאריך 09/08/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
08-9788409  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ראשון 
לציון, הכרמל 20 ראשון לציון 75264 טלפון: 03-9547577, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www  התכנון מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

 iplan gov il

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
414-0153700

שם התכנית: הרצל פינת משה מזרחי רח/11/84/ב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 414-0153700, 

גרסת התכנית: הוראות - 37 תשריט - 20
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
רח/ 84/ 11 שינוי 

רח/ מק/ 2000/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 23/ א/ 4 כפיפות 

רח/ מק/ 2000/ ג/ 3 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

רח/ 2000/ ב/ 1 כפיפות 
רח/ 2000/ ג/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: רחובות רחוב: הרצל 31 

הרצל פינת משה מזרחי

גושים וחלקות: 
גוש: 3697, מוסדר, חלקות במלואן: 380, 383, 385 

מגרשים: 
 A, C-D, E-B 1 /84 /בהתאם לתכנית רח

מטרת התכנית: 
חידוש מרכז מסחרי "מילצ'ן" שברחוב הרצל  

מבני  שני  ומעל  ציבורית  וקומה  חדש  מסחרי  מרכז  הקמת 
מגורים בני 13 קומות ו-70 יח"ד סה"כ 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד הקרקע ממסחר, חניה ושצ"פ למגורים, מסחר     1

ומבני ומוסדות ציבור 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ראשון לציון רחוב: קרל נטר 

רחוב קרל נטר בין מס'י בתים 26-36 

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

 גוש: 3928 חלקות במלואן: 703, 704, 705, 706, 720, 721, 722, 723 
גוש: 3928 חלקי חלקות: 710, 711 

מטרת התכנית: 
והוספתו  למגורים  פתוח  ציבורי  משטח  קרקע  ייעוד  שינוי 

למגרשי המגורים ברחוב קרל נטר מס' 26-36 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים     1

הגדלת שטחי מגרשי המגורים ע"י תוספת שטחי השצ"פ     2
שינוי קוי בנין     3

רצ/9/1,  תקפות  תכניות  עפ"י  הבנייה  והוראות  זכויות     4
רצ/1/1 על תיקוניה, בהתאם לשטח מגרשי המגורים )ללא 

תוספת שטח השצ"פ( 
קביעת הנחיות והוראות בנייה     5

קביעת תנאים למתן היתר בנייה     6

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
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, 
העתק    08-9788409 טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז, 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
ראשון לציון, הכרמל 20 ראשון לציון 75264 טלפון: 03-9547577

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

תשמ"ט - 1989 

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
413-0175737

שם התכנית: רצ/1/ 11/ 50 שינוי ייעוד ושינוי קווי בנין 
ברחוב דוב הוז , ראשל"צ

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 413-0175737 

גרסת התכנית: הוראות - 40 תשריט - 14
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
רצ/ 1/ 1 שינוי 

רצ/ 1/ 11 שינוי 
רצ/ 1/ 1/ ג שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ראשון לציון רחוב: הפורצים 2 

יישוב: ראשון לציון רחוב: הוז דב 6 
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עיקרי הוראות התכנית: 
שאושרו  כפי  הקרקע  יעודי  את  משנה  אינה  התכנית     1

בתכניות החלות על המקום 
התכנית מאפשרת הריסת מבנים הטעונים חיזוק וקובעת     2

זכויות בנייה למבנים חדשים שיוקמו במקומם 
לקבוע  מעבר  וקומות  זכויות  לתוספת  הוראות  קביעת     3
הפקדת  ליום  עד  שאושרו  כפי  תיקוניה  על   38 בתמ"א 

תכנית זו 
בכל מקרה של אי התאמה התכנית אינה מבטלת או גורעת     4

מזכויות בנייה קיימות בהתאם לתכניות בתוקף 
בחיזוק  מותנות  זו  תוכנית  במסגרת  לזכויות  התוספות     5

המבנים הן בשלב ההיתר והן בשלב טופס 4 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6501 עמוד  התשעה,   ,7060 הפרסומים  ובילקוט   19/06/2015

בתאריך 18/06/2015

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    08-9788409
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  רמלה,   9 משה  מבצע  רמלה, 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 

 www iplan gov il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: זמורה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
453-0167957

שם התכנית: תכנית מס' זמ/4/206 - חלוקת חלקה 
102 בשכונה מוהליבר מזכרת בתיה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 453-0167957, 

גרסת התכנית: הוראות - 21 תשריט - 11
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' תכנית סוג היחס 
זמ/ 206/ 1 שינוי 

זמ/ מק/ 268 כפיפות 
זמ/ 800/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
זמורה

גושים וחלקות: 
גוש: 3916, מוסדר, חלקות במלואן: 102 

מטרת התכנית: 
איחוד וחלוקה עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון ובנייה  א   

חלוקת חלקה 102 ל- 2 מגרשים למגורים א'  ב  
שינוי ייעוד תא שטח 21 ממגורים א' למבנים ומוסדות ציבור,  ג   

קביעת מבנה הרפת כאתר לשימור והוראות לשימורו  
)לטובת  משולבת   דרך  עבור  הרפת  סביב  שטח  הקצאת  ד   

הרשות המקומית( 
קביעת זכויות והוראות בנייה  ה   

קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי  ו   
קביעת קווי בניין   ז   

עיקרי הוראות התכנית: 
ז'  סימן  ג'  פרק  עפ"י  התכנית  תחום  בכל  וחלוקה  איחוד     1

לחוק התכנון ובנייה 

בתכנית  וחלוקה  איחוד  תכנית  לעריכת  הוראות  קביעת     2
עתידית 

קביעת זכויות והוראות בנייה     3
הריסת מבנים קיימים     4

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4172 עמוד  התשעז,   ,7461 הפרסומים  ובילקוט   24/02/2017

בתאריך 02/03/2017

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

 www iplan gov il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רמלה

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
לה/ 1000/ 42

שם התכנית: תכנית משולבת לחיזוק מבנים בפני 
רעידות אדמה ועיבוי בינוי רמלה.

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

לה/ 1000/ 42 
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
לה/ 1000 שינוי 

תמא/ 3 כפיפות 
תמא/ 10/ ב/ 7 כפיפות 

תמא/ 38 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

תמא/ 23/ א/ 4 כפיפות 
תמא/ 18/ 4 כפיפות 

תתל/ 3/ 9 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תתל/ 18 כפיפות 
תמא/ 10/ ד/ 5 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 37/ א/ 1 כפיפות 

תמא/ 23 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: רמלה

כל השטחים המבונים המיועדים למגורים במרחב התכנון רמלה

שטח התכנית: 
באזורים המבונים בכל תחום העיר בהתאם לתשריט 

מטרת התכנית: 
מגורים  במבני  בנייה  זכויות  לתוספת  הוראות  קביעת    1
חיזוק  בגין  שיותרו  יח"ד  תוספת  ועיבוי,  חיזוק  לצורך 
ועיבוי מבנים העומדים בקריטריונים הקבועים בתמ"א 38 

על תיקוניה ומעבר למוקנה בתמ"א על תיקוניה 
זו  תכנית  מכוח  בנייה  היתר  להוצאת  הוראות  קביעת     2

ובהתאם להוראות סעיף 23 בתמ"א 38  
עירוני  ולחידוש  לשיפור  והנחיות  הוראות  קביעת     3

באמצעות עיבוי מבנים וחיזוקם בפני רעידות אדמה 
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שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
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, 
העתק    08-9788409 טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז, 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

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

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

תשמ"ט - 1989 

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
456-0313239

 שם התכנית: בר/240/א/5 - מבנה תעשיה 
צומת בני דרום

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
גרסת   ,456-0313239 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  שורקות 

התכנית: הוראות - 27 תשריט - 18
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
בר/ מק/ 240/ א/ 2 שינוי 

בר/ 240/ א שינוי 
תמא/ 18/ 4 כפיפות 
בר/ 240/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: בני דרום 

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

 גוש: 985 חלקי חלקות: 16 
גוש: 986 חלקי חלקות: 16, 19 

גוש: 989 חלקי חלקות: 14 

מטרת התכנית: 
כך  בנייה  זכויות  הוספת  תוך  קיים  תעשיה  מבנה  הסדרת 

שיאפשרו לנצל בצורה אופטימלית את תכנונו ותפעולו 

עיקרי הוראות התכנית: 
הוספת 9290 מ"ר לשטחים העיקריים עבור הסדרת קומת     1
הביניים )גלריה( ותוספת שטח נדרש בקומת הקרקע )כולל 

גגון באיזור הפריקה והטעינה( 
ניוד שטחים עיקריים בלתי מנוצלים מתא שטח מס' 7001     3

לתא שטח מס' 7 
קביעת קו בנין צידי צפוני 20 מ' ,שינוי קו בניין צידי מ-9     4

ל-5 מ' והכל כמסומן בתשריט  
הגדלת תכסית הקרקע מ-50% ל-55%     5

תוספת קומה מ-2 קומות ל-3 קומות,    6
הגבהת גובה המבנה מ-17 מ' ל- 5 19 מ'     7

שינוי ייעוד תא שטח 21 ממגורים א' למבנים ומוסדות ציבור    2
קביעת מבנה הרפת כאתר לשימור והוראות לשימורו     3
שינוי ייעוד השטח סביב אתר לשימור לדרך משולבת      4

 - לשימור  אתר  סביב  השטח  של  ציבור  לצרכי  הקצאה     5
לדרך משולבת  

חלוקה ל-2 מגרשים למגורים א', בתים דו משפחתיים     6
קביעת קוי בנין כמסומן בתשריט ומפורט בהוראות התכנית     7

קביעת מס' קומות: 2 קומות + קומת מרתף +עליית גג     8
התכנון  בתקנות   13 סעיף  פי  על  בנייה  שטחי  קביעת     9

והבנייה התשנ"ב 1992
הבינוי  אדריכלי:  ועיצוב  בינוי  בדבר  הוראות  קביעת    10
בהוראות  למפורט  בהתאם  יהיו  האדריכלי  והעיצוב 
התכנית ובהתאם לתכנית בינוי מאושרת לשכונה מוהליבר 

- זמ/1/206
פרט גדרות המופיע בנספח הבינוי הינם מחייבים     11

קביעת תכליות מותרות באתר לשימור     12

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8877 עמוד  התשעו,   ,7307 הפרסומים  ובילקוט   19/08/2016

בתאריך 21/07/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
08-9788409  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה זמורה, 
ביל"ו סנטר קרית עקרון 70500 טלפון: 08-6223088, 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: מזרח השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
458-0172759

שם התכנית: חזית מסחרית ו–6 יח"ד מגורים בקלנסווה
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   ,458-0172759 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  השרון 

התכנית: הוראות - 14 תשריט - 9
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
ממ/ 1064 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: קלנסווה רחוב:  

גושים וחלקות: 
גוש: 7863, מסודר, חלקי חלקות: 59 

מגרשים: 
1 - 1 בהתאם לתכנית גמ/ 779

מטרת התכנית: 
שינוי ייעוד ממגורים, למגורים עם מסחר בקומת קרקע 

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת שטח למסחר בהיקף של 210 מ''ר שטח עיקרי     1

שינוי קוי הבנין קדמי מ–4 מ' ל–5 2 מ'  קו בנין אחורי מ–3 מ'     2
לקונטור המבנה הקיים 

שינוי זכויות והוראות בנייה     3
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עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד משצ"פ ואזור מגורים רב קומות, למבנים ומוסדות 

ציבור לדת 
קביעת זכויות והוראות בנייה 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5117 עמוד  התשע'ז,   ,7485 הפרסומים  ובילקוט   07/04/2017

בתאריך 18/04/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
צפת, ירושלים 7 צפת טלפון: 04-6927467, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21169
שם התכנית: שכונת אשטרום - חצור הגלילית

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21169 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 15179 שינוי 

ג/ 4175 שינוי 
ג/ 18771 שינוי 

ג/ 4056 שינוי 
1 /06 /13 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
אג/ מק/ 187/ 062 כפיפות 

ג/ 12898 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

ג/ במ/ 187 כפיפות 
ג/ 12759 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: חצור הגלילית רחוב 

גושים וחלקות: 
גושים בשלמות: 13776 

גוש: 13889 חלקות במלואן: 118 - 119, 130 - 131 
גוש: 13889 חלקי חלקות: 46, 97, 113, 126 

גוש: 13893 חלקי חלקות: 67 
גוש: 13938 חלקי חלקות: 298 

X: 250500 קואורדינטה
Y: 765000 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
וחניה  גישה  ושיפור  בינוי  הוראות  בנייה,  זכויות  הסדרת 

לרכבים בשכונת אשטרום 

עיקרי הוראות התכנית: 
1  עדכון לגבולות מגרשים 

2  קביעת זכויות בנייה 
3  קביעת הוראות בינוי 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
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, 
העתק    08-9788409 טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז, 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

שורקות, גבעת ברנר גבעת ברנר 60948

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

תשמ"ט - 1989 

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

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: צפת

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
216-0409383

 שם התכנית: ג/22772, בית כנסת פאר הנצח, 
מאור חיים, צפת

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

216-0409383, גרסת התכנית: הוראות - 21 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסות לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ במ/ 132 שינוי 
1 /08 /23 שינוי 
ג/ 12617 שינוי 
ג/ 10392 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: צפת רחוב: צה"ל 7 

שכונת מאור חיים השכונה החרדית אשר בצפת בצמוד לבנייני 
רבי קומות 

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 13218 חלקי חלקות: 17 
גוש: 13396 חלקי חלקות: 34 

X: 246275 קואורדינטה
Y: 763325 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
הסדרה והרחבה סטטוטורית של מבנה ציבורי דתי קיים 
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2367 עמוד  התשעז,   ,7423 הפרסומים  ובילקוט   13/01/2017

בתאריך 12/01/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
רשאי  המעוניין  וכל   ,04-6969712 טלפון:   12900 קצרין  גולן, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
ג/ 20784

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

ג/ 20784 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 13642 שינוי  
ג/ 10480 שינוי  

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

תממ/ 3/ 2 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות  

תמא/ 35 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
תכנית זו חלה על מצפון ובצמוד לדרך מס' 989 בין מבצר נמרוד 

לנוה אטיב 

גושים וחלקות: 
גוש: 203012 חלקות במלואן: 7 

גוש: 203012 חלקי חלקות: 1, 5 - 6, 8 - 10, 13 
X: 268400 קואורדינטה
Y: 795150 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
המותרים  השימושים  ורשימת  הבנייה  זכויות  והגדרת  פרוט 
באתר אלחזורי עה"ש, על מנת לאפשר הסדרה ופיתוח המבנים 
סביבתי  נופי  ופיתוח  הקדוש  באתר  הקיימים  והפעילויות 

בתחומו

עיקרי הוראות התכנית: 
1  קביעת יעודי קרקע

2  קביעת התכליות המותרות וזכויות הבנייה באתר
3  קביעת הוראות בינוי ופיתוח השטח

4  הקלות מתמ"א 35 בהתאם לסעיפים 3 1 6 ו–4 7 9 לתמ"א

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2368 עמוד  התשעז,   ,7423 הפרסומים  ובילקוט   13/01/2017

בתאריך 12/01/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 

4  קביעת מיקום ושיוך מקומות חניה 
5  הקטנה ושינוי מיקום של מגרשים ביעוד מסחר ומבני ציבור 

6  קביעת הנחיות סביבתיות 
7  קביעת תנאים למתן התרי בנייה 

8  הסדרת קווי בנין 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8294 עמוד  התשעה,   ,7101 הפרסומים  ובילקוט   12/02/2016

בתאריך 24/08/2015

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
ג/ 20785

שם התכנית: סידי סולטן איברהים עה"ש
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

ג/ 20785 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

תממ/ 2/ 3 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 99 מס'  לדרך  וממזרח  בצמוד  המצוי  שטח  על  חלה  זו  תכנית 

בסמוך לשמורת הבניאס

גושים וחלקות: 
גוש: 203008 חלקות במלואן: 19 

גוש: 203008 חלקי חלקות: 5 - 6 
Y: 794550 קואורדינטה ,X: 264950 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
המותרים  השימושים  ורשימת  הבנייה  זכויות  והגדרת  פרוט 
הסדרה  לאפשר  מנת  על  עה"ש  איברהים  סולטן  סידי  באתר 
ופיתוח  הקדוש  באתר  הקיימים  והפעילויות  המבנים  ופיתוח 

נופי סביבתי בתחומו 

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת יעודי קרקע א   

קביעת התכליות המותרות וזכויות הבנייה באתר ב   
קביעת הוראות בינוי ופיתוח השטח ג   

הקלות מתמ" 35 בהתאם לסעיפים 3 1 6, 5 1 9 ו–4 7 9 לתמ"א ד   
הקלה מתמ"א 3 עבור התחברות דרך הגישה לאתר לדרך  ה   

אזורית קיימת 
ומוסדות  ומבנים  לאומי  גן  ייעוד  עבור   3 מתמ"א  הקלה  ו   
מ'  ל–25  מ'  מ–80  לשומר  וביתן  חניון  לרבות  לדת  ציבור 

מציר הדרך האזורית 
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
257-0472902

שם התכנית: הסדרת ייעודי קרקע-רמת ישי
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא 
גרסת   ,257-0472902 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  העמקים 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 8156 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: רמת ישי

בין רח' האלון וסמטת הורד
Y: 733840 קואורדינטה ,X: 215755 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 12355 חלקות במלואן: 60 
גוש: 12355 חלקי חלקות: 65 

מטרת התכנית: 
הסדרת גבולות מגרש מגורים 

עיקרי הוראות התכנית: 
ביטול חלק מדרך מאושרת

הרחבת דרך
קביעת הוראות בנייה

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
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  העמקים,  מבוא  ולבנייה  לתכנון 

טלפון: 04-6468585

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

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
257-0335158

שם התכנית: שינוי בתוואי כביש 11-כפר-כנא
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
רשאי  המעוניין  וכל   ,04-6969712 טלפון:   12900 קצרין  גולן, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

  www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
ג/ 20783

שם התכנית: אתר הנביא אלח'דר )בניאס( עה"ש, גולן
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

ג/ 20783 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסות לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס  

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות  
תממ/ 3/ 2 כפיפות  

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

תמא/ 35 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
בסמוך   99 מס'  לכביש  מצפון  המצוי  שטח  על  חלה  זו  תכנית 

לשמורת הבניאס 

גושים וחלקות: 
גוש: 203000 חלקי חלקות: 2, 20 

גוש: 203008 חלקי חלקות: 1 - 2, 9 
Y: 794950 קואורדינטה ,X: 265000 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
המותרים  השימושים  ורשימת  הבנייה  זכויות  והגדרת  פרוט 
באתר הנביא אלח'דר עה"ש, על מנת לאפשר הסדרה ופיתוח 
נופי  ופיתוח  הקדוש  באתר  הקיימים  והפעילויות  המבנים 

סביבתי בתחומו 

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת ייעודי קרקע 

קביעת התכליות המותרות וזכויות הבנייה באתר
קביעת הוראות בינוי ופיתוח השטח

הקלות מתמ"א 35 בהתאם לסעיפים 3 1 6 ו–4 7 9 לתמ"א 
לדרך  לאתר  הגישה  דרך  התחברות  עבור   3 מתמ"א  הקלה 

אזורית קיימתץ

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2368 עמוד  התשע'ז,   ,7423 הפרסומים  ובילקוט   12/01/2017

בתאריך 12/01/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
רשאי  המעוניין  וכל   ,04-6969712 טלפון:   12900 קצרין  גולן, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
חלק  מהווה  התכנית  חלה  עליה  הקרקע  רחוב:  ביריה  יישוב: 

ממושב עובדים ביריה 

גושים וחלקות: 
גוש: 13099 חלקות במלואן: 7 

גוש: 13099 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4, 6, 37, 40 
גוש: 13755 חלקות במלואן: 3, 18, 19, 28 

גוש: 13755 חלקי חלקות: 15, 17, 20, 25, 26, 27, 29 
גוש: 13796 חלקות במלואן: 11, 12, 13, 162 

גוש: 13796 חלקי חלקות: 4, 10, 163, 184, 185, 187 
גוש: 13875 חלקי חלקות: 59, 75, 76, 77 

גוש: 13879 חלקות במלואן: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 
גוש: 13879 חלקי חלקות: 18, 19, 25, 26, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 

 121 ,120 ,45
גוש: 14691 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,15 ,14
 ,54 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33

 59 ,58 ,57 ,56 ,55
גוש: 14691 חלקי חלקות: 1, 16, 60 
גוש: 14692 חלקות במלואן: 2, 3, 4 

גוש: 14692 חלקי חלקות: 1, 5 
גוש: 14693 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 

 20 ,18 ,17 ,16 ,15
גוש: 14693 חלקי חלקות: 10, 19 

גוש: 14694 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 8 
גוש: 14694 חלקי חלקות: 4, 7 

גושים ישנים: 
גוש נוכחי: 13755 - 13745 
גוש נוכחי: 14691 - 13746 

X: 246697 קואורדינטה
Y: 765253 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
והוראות  תכנון  הנחיות  קביעת  תוך  התכנית  שטח  תכנון  רה 

לתכנון מפורט 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעודי קרקע בחלק משטח התכנית- א   

ביטול דרך מס' 8, שינוי ייעוד לשצ"פ, תא שטח 404    1
שינוי תוואי קצה דרך מס' 9, שינוי ייעוד לשצ"פ, תא    2

שטח 404 
ממבנה  ייעוד  שינוי   ,12 מס'  דרך  קצה  תוואי  שינוי    3
ציבור ושצ"פ לצמודי קרקע חד משפחתי ושצ"פ, תאי 

שטח 220-222, 403 
חד  קרקע  לצמודי  ייעוד  שינוי   ,15 מס'  דרך  ביטול    4

משפחתי, תאי שטח 223-224 
שינוי ייעוד משצ"פ למגורים משווקים, תוספת שטח    5

למגרשים 107-109, לצורך שיפור גישה לדרך מס' 2 
ודו  משפחתי  חד  קרקע  לצמודי  משצ"פ  ייעוד  שינוי    6

משפחתי, תאי שטח 316-318,225-226,232,234,301  
שינוי ייעוד משצ"פ וצמודי קרקע דו משפחתי לצמודי    7

קרקע חד משפחתי, תאי שטח 201-210,235 
שינוי ייעוד מבנייה רוויה לצמודי קרקע חד משפחתי,    8
דו משפחתי ושצ"פ, תאי שטח -211-219,227-230,310

 315,319-340,402,404,409

257-0335158, גרסת התכנית: הוראות - 12 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

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

המתייחסות לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

8/ מע/ מק/ 8588/ 71 שינוי 
ג/ 8588 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: כפר כנא

מרכז הכפר לאורך כביש מס' 11 וצומת המפגש עם כביש 12 

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 17396 חלקי חלקות: 6, 10, 15, 104 
גוש: 17397 חלקי חלקות: 47 

Y: 738600 קואורדינטה ,X: 232775 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
שינוי בתוואי דרך והסדרת יעודים 

עיקרי הוראות התכנית: 
-ביטול חלק מדרך

-הרחבת דרך
-שינוי בהוראות בנייה )הגדרת קווי בנין לפי טבלה מס' 5(

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6013 עמוד  התשע'ז,   ,7505 הפרסומים  ובילקוט   19/05/2017

בתאריך 15/05/2017

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:   17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  העמקים,  מבוא  ולבנייה 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-6468585
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

 www iplan gov il מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מרום הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
209-0242768

שם התכנית: ג/-21874 ביריה - הסדרת שטחי מגורים 
וחלוקה למגרשים

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

209-0242768, גרסת התכנית: הוראות - 17 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 10185 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
ג/ 2289 כפיפות 

ג/ 12564 כפיפות 
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שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
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  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
261-0447078

שם התכנית: שיוניי בהוראות וזכויות הבנייה במגרש 
38/3/1 - שפרעם

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 261-0447078, 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסות לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7025 שינוי 
ג/ 19593 שינוי 

ג/ 9262 שינוי 
ג/ 9915 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: שפרעם

המגרש נמצא בשכונה הדרומית של שפרעם שנקראת שכונת 
קיים  המגרש  על   ,  79 לדרך  דרומית  נמצאת  אשר  אלח'רוביה 

מבנה בהיתר לשלוש קומות שלוש יח"ד לבני משפחה אחת 

גושים וחלקות: 
גוש: 10283, מוסדר, חלקי חלקות: 38 

X: 215691 קואורדינטה
Y: 744609 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
הגדלת מס' יח"ד וזכויות הבנייה במגרש 38/3/1 באזור מגורים 

בשפרעם

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת אחוז בנייה 200% במקום 120%    1

הגדלת מס קומות מ-3 קומות ל-5 קומות     2
הגדלת גובה בנין 0 15מ' במקום 0 10 מ'    3

הגדלת מס' מבנים במגרש 2- בניינים במקום אחד    3
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה     4

שינוי ייעוד מצמודי קרקע דו משפחתי לבנייה רוויה    9
ושצ"פ, תאי שטח 404,501-502 

שינוי ייעוד מצמוד קרקע חד משפחתי לצמודי קרקע    10
דו משפחתי, תאי שטח 302-309 

קביעת הוראות ומגבלות הבנייה בכל ייעוד קרקע  ב  
שינוי בהוראות הבנייה  ג   

 - למגרשים  וחלוקה  המתוכנן  הדיור  יחידות  במס'  שינוי  ד   
צמודי קרקע חד משפחתי ודו משפחתי ובנייה רוויה 

ייעוד שטחים לשצ"פ ולמבני ציבור  ה   

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7444 עמוד  התשעו,   ,7275 הפרסומים  ובילקוט   20/05/2016

בתאריך 30/05/2016

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 
המעוניין  וכל   ,04-6919806 טלפון:   13910 מירון  הגליל,  מרום 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
  www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
261-0506311

שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בנייה במגרש 2/60 
בשפרעם )ג/23362(

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   ,261-0506311 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים 

התכנית: הוראות - 10 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 15969 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
המקום נמצא בשכונת שקארה הנמצאת בצידה המזרחי של העיר 

X: 217575 קואורדינטה
Y: 745525 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 10278, מוסדר, חלקי חלקות: 2 

מטרת התכנית: 
שינוי בהוראות וזכויות הבנייה במגרש 2/60 בשפרעם על מנת 
להכשיר קומה -ב' קיימת לשתי יח"ד ללא היתר , תוספת קומה 

-ג' וקומה ד' כל קומה שתי יח"ד חדשות 

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת אחוז בנייה כללי מותר     1

הגדלת תכסית קרקע    2
הגדלת גובה בנין    3
הגדלת מס' יח"ד    4

הגדלת מס' קומות    5
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה    6



ילקוט הפרסומים 7581, ט"ו באלול התשע"ז, 2017 9 6  9222

04-6508555  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
לתכנון ולבנייה הגליל המרכזי, עכו טלפון: 04-9912621

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

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המרכזי

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
ג/ 20909

שם התכנית: שכונה דרומית, אבו סנאן
והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 20909 

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

או הרשאות 
המתייחסות לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס  
ג/ 6770 שינוי  
ג/ 7318 שינוי  

ג/ 14280 שינוי  
ג/ 19522 שינוי  

ג/ 5000 שינוי  
ג/ 16313 שינוי  

תממ/ 2/ 9 אישור ע"פ תמ"מ 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: אבו סנאן, שכונה דרום מזרחית בישוב אבו סנאן

גושים וחלקות: 
גוש: 18793 חלקות במלואן: 8 - 13, 17 - 18 

גוש: 18793 חלקי חלקות: 3, 6 - 7, 14, 19, 25, 27, 33, 46 
גוש: 18886 חלקי חלקות: 8 

X: 216750 קואורדינטה
Y: 762250 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
הקמת שכונת מגורים בת 91 יח"ד בדרום הישוב אבו סנאן 

עיקרי הוראות התכנית: 
ב  למגורים  מפורטת  בתוכנית  ייעוד  ללא  משטח  ייעוד  שינוי 

ובנייני ציבור ושצ"פ ודרכים 
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע 

קביעת הוראות וזכויות בנייה לכל ייעוד 
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7717 עמוד  התשע'ד,   ,6863 הפרסומים  ובילקוט   29/08/2014

בתאריך 28/08/2014

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

 www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4439 עמוד  התשע'ז,   ,7469 הפרסומים  ובילקוט   31/03/2017

בתאריך 20/03/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גבעות אלונים, שפרעם טלפון: 04-9502017, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': ג/ 21710
 שם התכנית: השלמת שכונת מגורים צפון מערב 

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

המרכזי מופקדת תכנית מפורטת מס': ג/ 21710 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 6770 שינוי  
ג/ 16395 שינוי  
ג/ 19737 שינוי  

תממ/ 2/ 9/ 2 אישור ע"פ תמ"מ 
תממ/ 2/ 9 אישור ע"פ תמ"מ 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: אבו סנאן, שכונה צפון צערב אבו סנאן

X: 215000 קואורדינטה
Y: 763375 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 18788 חלקות במלואן: 28 - 29, 31, 47 - 48 

גוש: 18788 חלקי חלקות: 12, 27, 30, 77 - 78 

מטרת התכנית: 
הקמת שכונת מגורים בת כ–130 יח"ד בצפון מערב פר אבו סנאן

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד משטח ללא תכנון לשטח מגורים ב' 

התווית מערכת דרכים ושבילים והוספת שטחים ציבוריים 
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד 

קביעת הוראות וזכויות בינוי לכל ייעוד 
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
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 
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הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
 10900 שאן  בית   1 הבירה  ירושלים  שאן,  בית  ולבנייה  לתכנון 

טלפון: 04-6489414

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

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: בית שאן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
203-0467258

שם התכנית: תכנית מתאר מקומית למתחם שווקים, 
בית שאן ג/23323

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
גרסת   ,203-0467258 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  שאן 

התכנית: הוראות - 24 תשריט - 16
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 12623 שינוי 
ג/ 6995 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: בית שאן רחוב: השחם  

ברחובות  גובל  המתחם  שאן   בית  העיר  מרכז  שווקים,  מרכז 
השחם מצפון, רח' אחד העם ממזרח ורח' אהבת ישראל ממערב 

X: 247049 קואורדינטה
Y: 711158 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 23137 חלקות במלואן: 85 
גוש: 23137 חלקי חלקות: 7, 18, 25, 65, 80, 83, 87 

מטרת התכנית: 
קביעת ייעודי קרקע מעורבים למגורים ומסחר בקומת הקרקע

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד ממרכז עירוני למגורים וחזית מסחרית

חלוקה למגרשים
קביעת ייעודי קרקע

קביעת זכויות והגבלות בנייה למגרשים השונים
קביעת הנחיות בינוי

קביעת מערך דרכים וחניה
הנחיות לפיתוח השטח ותשתיות 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
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 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: בית שאן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
203-0466805

שם התכנית: תכנית מתאר מקומית למתחם כניסה 
מסילות, בית שאן ג/23347

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
גרסת   ,203-0466805 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  שאן 

התכנית: הוראות - 19 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 3850 שינוי 
ג/ 6995 שינוי 

1 /14 /5 שינוי 
1 /14 /1 שינוי 
ג/ 9463 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: בית שאן רחוב: שמש יצחק  

המתחם נמצא בשכונת מגורים יפה נוף, על דרך הכניסה לעיר 
מכיוון מערב 

יעקוב  רח'  מצפון,  יצחק(  שמש  )רח'   6667 בדרך  גובל  המתחם 
מכלוף ממזרח ורח' משה דיין ממערב 

X: 246325 קואורדינטה
Y: 711770 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

 גוש: 22913 חלקי חלקות: 155 
גוש: 22916 חלקי חלקות: 48, 73 

גוש: 22919 חלקות במלואן: 2 
גוש: 22919 חלקי חלקות: 79 

מטרת התכנית: 
קביעת ייעודי קרקע מעורבים למגורים ומסחר בקומת הקרקע

קביעת שצ"פ חדש
קביעת דרך 

קביעת הנחיות לפיתוח נופי

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד ממגורים, למגורים עם חזית מסחרית ושצ"פ

חלוקה למגרשים
קביעת ייעודי קרקע

קביעת זכויות והגבלות בנייה 
קביעת הנחיות בינוי

קביעת מערך דרכים וחניות
הנחיות לפיתוח השטח ותשתיות

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
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 
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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 
המעוניין  וכל   ,04-6739526 טלפון:  טבריה  הארץ  טבור  טבריה, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
211-0461830

שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע למגורים ומסחר 
בשכונת אלורוד

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 נצרת 
גרסת   ,211-0461830 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 9 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 2634 שינוי 
ג/ 392 שינוי 

ג/ 10701 שינוי 
ג/ 19821 שינוי 
ג/ 12868 שינוי 
ג/ 11810 שינוי 

נצ/ מק/ 1146 שינוי 
ג/ 18951 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
המגרש ממוקם בכניסה לשכונת אלורוד 

 ,X: 228250 קואורדינטה
Y: 735500 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 16578, מוסדר,  חלקי חלקות: 9 

מטרת התכנית: 
הקמת בניין מגורים ומסחר מעל קומת מרתף חניה 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעודי קרקע ממגורים א' לפי תכנית מאושרת ג/ 12868 
למגורים ומסחר , עם הגדלת אחוזי בנייה , לצורך הקמת בניין 

מגורים מעל קומת קרקע מסחר + קומת מרתף חניה  
קביעת זכויות ובנייה 

שינוי בהוראות בנייה 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
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, 

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 
 10900 שאן  בית   1 הבירה  ירושלים  שאן,  בית  ולבנייה  לתכנון 

טלפון: 04-6489414

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

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: טבריה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
207-0331173

שם התכנית: שינוי הוראות וזכויות בנייה במגרש 99 
בגוש 15285

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

207-0331173, גרסת התכנית: הוראות - 12 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסות לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 10435 שינוי 
ג/ 18071 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
1 /12 /9 כפיפות 
ג/ 12662 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: טבריה רחוב:  

צפונית לרח' ברץ ,ומדרום לכביש השלום ומערב לכביש יפתח 
הגלעדי, שיכון ג' , טבריה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 15285 חלקות במלואן: 99 
גוש: 15285 חלקי חלקות: 98 

Y: 743125 קואורדינטה ,X: 247925 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
שינוי בהוראות וזכויות בנייה 

עיקרי הוראות התכנית: 
חלוקת חלקת מגורים למגרשים 

וקביעת הוראות וזכויות בנייה לכל מגרש 
שינוי ייעוד מש צ פ לדרך 

שינוי ייעוד ממגורים לדרך 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8112 עמוד  התשע'ו,   ,7291 הפרסומים  ובילקוט   01/07/2016

בתאריך 26/06/2016
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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 הגליל התחתון, טלפון: 04-6628210

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

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
257-0352633

שם התכנית: שינוי ייעוד משצ"פ למתקנים הנדסיים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 257-0352633 

גרסת התכנית: הוראות - 11 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 8588 שינוי 
8/ מע/ מק/ 8588/ 67 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: כפר כנא, מזרח כפר כנא

גושים וחלקות: 
גוש: 17397, מוסדר,  חלקי חלקות: 23, 26, 29 

X: 232960 קואורדינטה
Y: 738960 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
הסדרת מתקן לאגירת מי שתייה 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד משצ"פ למתקנים הנדסים

קביעת זכויות והוראות בנייה 
קביעת תנאים למתן היתר בנייה

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4780 עמוד  התשעז,   ,7477 הפרסומים  ובילקוט   07/04/2017

בתאריך 02/04/2017

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:   17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  העמקים,  מבוא  ולבנייה 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-6468585
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

 www iplan gov il מנהל התכנון

טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה נצרת, נצרת 16000 טלפון: 04-6459200

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

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
206-0371179

 שם התכנית: ג/23092, מושב שדמות דבורה - 
שינוי ייעוד קרקע בנחלה מס' 22

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל 
 ,206-0371179 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  התחתון 

גרסת התכנית: הוראות - 12 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

גת/ מק/ 5907/ 2 שינוי 
ג/ 10988 שינוי 

ג/ 5907 שינוי 
תמא/ 10/ ד/ 10 כפיפות 

ג/ 13618 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: שדמות דבורה

בשכונה הדרום-מערבית של מושב שדמות דבורה 
 ,X: 240588 קואורדינטה

Y: 733111 קואורדינטה
הגליל המזרחי 

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 15724 חלקות במלואן: 22, 23 
גוש: 15724 חלקי חלקות: 3 

מטרת התכנית: 
הוספת שימושים, זכויות והגבלות בנייה לגיוון ענפי התעסוקה 

הקיימים בנחלה מס' 22 במושב שדמות דבורה  

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד קרקע ממגורים בישוב כפרי לקרקע חקלאית  א   
הגדלת  כדי  תוך  כפרי,  בישוב  למגורים  חקלאית  ומקרקע 

השטח למגורים בישוב כפרי ל–2,500 מ"ר 
שינוי בקווי בניין מאושרים  ב   

קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח  ג   
קביעת זכויות והוראות בנייה  ד   

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
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מחוז דרום

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אבו בסמה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
624-0153601

שם התכנית: שינוי ייעוד, הגדלת זכויות בנייה 
והסדרת מגרשים ביישוב דריגא'ת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 624-0153601, 

גרסת התכנית: הוראות - 17 תשריט - 15
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 
110 /02 /28 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: דרג'יאת 

באזור הצפוני של הישוב דריג'את
גלילית מחוז הדרום 

גושים וחלקות: 
גוש: 999999, לא מסודר, חלקי חלקות: 1 

X: 207050 קואורדינטה
Y: 579100 קואורדינטה

מגרשים: 
868 - 868 בהתאם לתכנית 110/02/28

מטרת התכנית: 
של  הצפוני  מהאזור  חלק  להסדרת  תכנונית  מסגרת  יצירת 
ושינויים  וחלוקה  איחוד  ידי  על  דריג'את  הבדואי  היישוב 

בייעודי הקרקע בהסכמת בעלים 
שינויי תכנוני ממתחמים לתאי שטח עם זכויות בנייה מפורטות 

עיקרי הוראות התכנית: 
לאיחוד  הוראות  וקביעת  תכנוניים  שטח  לתאי  חלוקה    -

וחלוקה בשלב עתידי
שינויי בתוואי דרך מס' 7    -

שינויי ייעוד מאזור מגורים א' מיוחד לייעוד מגורים א    -
שינויי ייעוד יער טבעי לשימור ויער פארק מוצע לייעוד   -

מגורים ב 
קביעת סך של 115 יח"ד בתאי השטח    -

קביעת הנחיות זכויות ומגבלות בנייה   -
קביעת התכליות והשימושים המותרים, וקביעת הנחיות    -

בינוי ועיצוב אדריכלי 
קביעת קווי בניין ותנאים למתן היתר בנייה   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6288 עמוד  התשעז,   ,7514 הפרסומים  ובילקוט   26/05/2017

בתאריך 29/05/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,84100 שבע  באר   ,4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אבו 
בסמה, שז"ר זלמן 31 באר שבע טלפון: 0732744400, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
255-0477273

 שם התכנית: שינוי הוראות בנייה במגרש 134 
בכפר ורדים

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

255-0477273, גרסת התכנית: הוראות - 8 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 16384 שינוי 
ג/ 4826 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: כפר ורדים רחוב: חרמון 42, שכונה א

X: 225970 קואורדינטה
Y: 766350 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
בתהליך רישום: 

 גוש: 18710 חלקות במלואן: 126 
גוש: 18710 חלקי חלקות: 148 

מגרשים: 
232 - 232 בהתאם לתכנית ג/ 4826

מטרת התכנית: 
מהיתרים  בסטייה  שנבנתה  בחלקה  קיימת  בנייה  הסדרת 

שהונפקו על ידי הוועדה 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי אחוזי בנייה 

שינוי קווי בנייה

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
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 מעלה הגליל-ד נ מעלה הגליל, מעונה טלפון: 

04-9979659

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

תשמ"ט - 1989 
             אורי אילן

יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
652-0235481

 שם התכנית: הגדלת זכויות בנייה במגרש 67 
שכונה 4א בערערה בנגב

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,652-0235481 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

התכנית: הוראות - 9 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

326 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ערערה בנגב, שכונה 4א מגרש 67

X: 200750 קואורדינטה
Y: 563050 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 100530 חלקות במלואן: 37 
גוש: 100530 חלקי חלקות: 95 

מגרשים: 
67 - 67 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 326

מטרת התכנית: 
יח"ד  ותוספת  בנייה  זכויות  להגדלת  תכנונית  מסגרת  יצירת 

במגרש 67 בשכונה 4א

עיקרי הוראות התכנית: 
1  קביעת זכויות ,מגבלות והנחיות בנייה

2  קביעת 6 יח"ד במגרש  
3  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה

4  קביעת קווי הבניין 

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

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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

תשמ"ט - 1989 

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
652-0193029

שם התכנית: מגרשים 78-79 שכ' 1 ערערה בנגב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,652-0193029 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

התכנית: הוראות - 11 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

2 /312 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ערערה בנגב 78 , 79 

מגרשים 78-79 שכ' 1 ערערה בנגב
Y: 563350 קואורדינטה ,X: 202400 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 100084 חלקי חלקות: 9999 
גוש: 100807 חלקות במלואן: 27, 28 

גוש: 100807 חלקי חלקות: 26, 29 

מגרשים: 
78 - 79 בהתאם לתכנית 2/312/03/7

מטרת התכנית: 
הגדלת  ע"י  הקיים  המצב  להסדרת  תכנונית  מסגרת  יצירת 

זכויות בנייה למגורים במגרשים 78-79 שכ" 1 ערערה בנגב

עיקרי הוראות התכנית: 
- קביעת שטחי בנייה המרביים 

- קביעת מס' קומות 
- קביעת מס' יח"ד 

- שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים 
- קביעת זכויות, מגבלות והוראות בנייה 

- קביעת התכליות והשימושים 
- קביעת תנאים למתן היתרי בנייה 

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

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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

תשמ"ט - 1989 
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
652-0378794

שם התכנית: מגרש 119A-119B שכ' 26, תל שבע
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,652-0378794 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

290 /03 /7 שינוי 
15 /172 /02 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: תל שבע 119 

 1 מס'  הראשי  וכביש   12 מס'  רחוב  כביש  בין  הפינתי  המגרש 
שבאמצע שכונה 26 

Y: 572519 קואורדינטה ,X: 186670 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 100399 חלקות במלואן: 30 
גוש: 100399 חלקי חלקות: 50, 52 

מגרשים: 
28 - 28 בהתאם לתכנית 4/19/4

מטרת התכנית: 
לצרכי  בהתאם  שבע  תל   26 שכ'   119 במגרש  מטפלת  התכנית 
בעלי העניין ע"י חלוקה לשתי מגרשים שווים , הגדלת זכויות 

בנייה וקביעת קויי בניין 

עיקרי הוראות התכנית: 
- הגדלת זכויות הבנייה המרביים במגרש 

- שינוי קווי בניין כמתואר בתשריט 
- תוספת יחידת דיור מ- 2 יח"ד לסה"כ 4 יח"ד בשתי המגרשים 

- קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתיות 
- קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בנייה 

- קביעת התנאים למתן היתרי בנייה 

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

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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

תשמ"ט - 1989 

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
652-0291500

שם התכנית: מגרשים 113, 115 שכ' 4 חורה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,652-0291500 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

6 /240 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: חורה רחוב: שכ 4 113 , 115 

X: 194963 קואורדינטה
Y: 578407 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 100556 חלקות במלואן: 107 
גוש: 999999 חלקי חלקות: 9999 

מגרשים: 
115 - 115 בהתאם לתכנית 6/240/03/7

מטרת התכנית: 
מטרת תוכנית זו לאפשר תוספת 2 יח"ד, סה"כ 4 יח"ד לכל מגרש

עיקרי הוראות התכנית: 
א  תוספת זכויות בנייה לכל תא שטח

ב  קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בנייה
ג  תוספת 2 יח"ד לכל תא שטח ובסה"כ 8 יח"ד

ד  קביעת התכליות והשימושים בכל ייעוד קרקע
ה  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה 

ו  קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי 

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

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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

תשמ"ט - 1989 
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
652-0417022

שם התכנית: מגורים ומסחר בכניסת חורה שכונה 7 
מגרשים 36-37

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,652-0417022 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

8 /177 /02 /7 שינוי 
17 /177 /02 /7 שינוי 

6 /177 /02 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: חורה, שכונה 7 מגרשים 36-37 חורה

Y: 578000 קואורדינטה ,X: 192950 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 400237 חלקי חלקות: 1 
גוש: 9999 חלקי חלקות: 999 

מגרשים: 
37 - 37 בהתאם לתכנית 17/177/02/7

מטרת התכנית: 
שני  של  תכנוני  וחלוקה  לאיחוד  תכנונית  מערכת  יצירת 

מגרשים והוספת מסחר ויח"ד למגורים

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת זכויות ,מגבלות והנחיות בנייה    1

ייעוד  ושינויי   )36,37( למגרשים  תכנוני  וחלוקה  איחוד    2
ממגורים א ומגורים א עם חזית מסחרית למגורים ומסחר 

37A 'תא שטח מס
הוספת יח"ד למגורים מ 5 יח"ד ל 8 יח"ד    3

הוספת מסחר בקומת קרקע ומחסנים בקומה המפולסת   4

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

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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

תשמ"ט - 1989 

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
652-0395129

שם התכנית: שינויי ייעוד במגרש 913 בערערה בנגב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,652-0395129 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

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 

7/ 03/ 311/ 1/ ב שינוי 
3 /310 /02 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ערערה בנגב, שכונה 2

X: 203323 קואורדינטה
Y: 563733 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
לא מוסדר: 

גוש: 4/100084 חלקי חלקות: 9999 
גוש: 5/100084 חלקי חלקות: 9999 

מגרשים: 
913 - 913 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 311/ 1/ ב

מטרת התכנית: 
בתחום  מגורים  מגרשי   3 להוספת  תכנונית  מסגרת  יצירת 

שכונה 2 ערערה בנגב

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור לייעוד מגורים א     1

מוצעת  ודרך  לייעוד  פתוח  ציבורי  משטח  ייעוד  שינויי     2
ומבנים למוסדות ציבור 

קביעת זכויות ,מגבלות והנחיות בנייה    3

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

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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

תשמ"ט - 1989 



ילקוט הפרסומים 7581, ט"ו באלול התשע"ז, 2017 9 6  9230

מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי: נגב מזרחי, בני שמעון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
652-0509505

 שם התכנית: מבנים ומוסדות ציבור לחירום 
ולהצלה בכניסה לשגב שלום

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
שמעון, נגב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס': 652-0509505, 

גרסת התכנית: הוראות - 16 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

13 /220 /02 /7 שינוי 
56 /305 /02 /7 שינוי 

220 /02 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
כניסה לשגב שלום

Y: 568855 קואורדינטה ,X: 184938 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 39755 חלקי חלקות: 6, 7, 9 
גוש: 39772 חלקי חלקות: 38 

גוש: 39804 חלקי חלקות: 2, 3 

מטרת התכנית: 
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז למתחמי חירום והצלה, 

משטרה, מד"א ומכבי אש בכניסה לשגב שלום 

עיקרי הוראות התכנית: 
א  קביעת ייעוד קרקע ל"מבנים ומוסדות ציבור לחירום ולהצלה" 

ב  קביעת ייעוד קרקע לדרכים 
ג  הגדרת תכליות ושימושים המותרים בכל ייעוד קרקע 

ד  קביעת זכויות בנייה 
ה  קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי 

ו  קביעת קווי בניין 
ז  קביעת תנאים למתן היתר בנייה 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל    www iplan gov il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795  העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בני 
שמעון, בית קמה בית קמה 85300 טלפון: 08-6257920, והוועדה 

המקומית לתכנון ולבנייה נגב מזרחי, טלפון: 08-6230966

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

תשמ"ט - 1989 

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
652-0426866

שם התכנית: מגרש 28 שכ' 3 חורה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,652-0426866 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

התכנית: הוראות - 7 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

1 /382 /03 /7 שינוי 
382 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: חורה 28, מגרש 28 שכונה 3 חורה 

X: 194100 קואורדינטה
Y: 577951 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 100442 חלקות במלואן: 28 
גוש: 100442 חלקי חלקות: 60 

מטרת התכנית: 
במגרש  יח"ד  ותוספת  בנין  קווי  שינוי  בנייה,  זכויות  הגדלת 

מגורים א' מס' 28,שכונה 3, חורה 

עיקרי הוראות התכנית: 
בתשריט  כמסומן  בניין  קווי  ושינוי  בנייה  זכויות  הגדלת  א   

מצב מוצע 
קביעת שטחי הבנייה המירביים לשטחים עיקריים ושטחי  ב  

שירות 
קביעת מס' יח"ד במגרש ל- 4 יח"ד  ג  

קביעת התכליות והשימושים המותרים   ד  
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה  ה  

קביעת הנחיות לבנוי ופיתוח  ו  

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

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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

תשמ"ט - 1989 



9231 ילקוט הפרסומים 7581, ט"ו באלול התשע"ז, 2017 9 6 

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 50796-07-17

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

ובעניין פירוק חברת סויה נודלס בר בע"מ, ח"פ 51-408474-8, 

ירושלים  החדשה,  חנינה  מבית  עיד,  עומר  והמבקשים: 
97300 ואברהים געאביץ, מג'בל מוקבר, ירושלים, ע"י ב"כ עו"ד 

איאד מיעארי 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2017 7 23 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2017 9 27 בשעה 15 9 

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 00 14 

ביום 2017 9 20 

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

איאד מיעארי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 51354-06-17

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת אגודת חסידי חבד בארצנו הקדושה, 
ע"ר 58-001273-0 

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2017 6 22 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2017 10 3, בשעה 30 8 

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12 30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 20 9 2016

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2017 9 20 

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
652-0368530

שם התכנית: מגרש מס' 166 שכ' 43, כסייפה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0368530, 

גרסת התכנית: הוראות - 19 תשריט - 16
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

319 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: כסייפה 166, שכונה 43 מגרש מס' 166 

גושים וחלקות: 
גוש: 100569, לא מוסדר, חלקי חלקות: 1 

גושים ישנים: 
גוש נוכחי: 100569 - 100076 

X: 208723 קואורדינטה
Y: 573080 קואורדינטה

מגרשים: 
166 - 166 בהתאם לתכנית 319/03/7

מטרת התכנית: 
-הגדלת זכויות בנייה במגרש 

-תוספת יחידות דיור 
- תוספת בניין מגורים שני במגרש 

עיקרי הוראות התכנית: 
-הגדלת אחוזי בנייה 

-שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט 
-הגדלת כמות יח"ד מ-1 יח"ד ל-4 יח"ד 
-קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי 

-קביעת תנאים למתן היתר בנייה 
-תוספת קומה שלישית 

-תוספת בית מגורים שני למגרש 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2377 עמוד  התשעז,   ,7423 הפרסומים  ובילקוט   13/01/2017

בתאריך 12/01/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 

 www iplan gov il האינטרנט של מנהל התכנון

           דוד לפלר
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז דרום  
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התקבלה   30/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן 
גוטמן, מרח' פייר מנדס פרנס 9, תל–אביב-יפו 6804211, למפרק 

החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

 10/01/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11:00, אצל טולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות, 
עורכי דין, רח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

רונן גוטמן, מפרק 

הרמא תקשורת ותשתיות בע"מ 
 )ח"פ 512603994(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   20/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

אינדיג, מרח' דרך בגין 37, תל–אביב-יפו, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

 19/10/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

משה אינדיג, מפרק 

עדו-בר בע"מ 
 )ח"פ 513560169(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   10/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

אינדיג, מרח' דרך בגין 37, תל–אביב-יפו, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 63718-06-17

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

ובעניין פירוק חברת ע הדר אלומניום בע"מ, ח"פ 51-437782-9 
)להלן - החברה( 

והמבקשים: יעקב עמר וסעיד גולני, ע"י ב"כ עו"ד שניאור 
קטשוילי ו/או מי ממשרדו, מרח' ז'בוטינסקי 8, ת"ד 1337, קניון 
פקס'   ,08-6717660 טל'   ,83035 מלאכי  קריית   ,1 קומה  הקריה, 

 08-67177661

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2017 6 28 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2017 10 1, בשעה 30 8 

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–14  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד לשעה 00 12 

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

שניאור קטשוילי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

דונקי אוכל מקסיקאי בע"מ
)ח"פ 51-509515-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2017 10 8, בשעה 00 11, במשרדי החברה, רח' ה' 
באייר 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שי עובדיה, עו"ד, מפרק

פאשן לאבס בע"מ 
 )ח"פ 515140481(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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הפעמון - משרדי רופאים )ירושלים 1993( בע"מ 
 )ח"פ 511796278(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   17/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

אינדיג, מרח' דרך בגין 37, תל–אביב-יפו, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

 19/10/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

משה אינדיג, מפרק

פטריות עמק איילון בע"מ 
 )ח"פ 511062168(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   10/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

אינדיג, מרח' דרך בגין 37, תל–אביב-יפו, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

 19/10/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

משה אינדיג, מפרק 

איילון עמק הפיטריות בע"מ 
 )ח"פ 513786079(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

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

 19/10/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

משה אינדיג, מפרק 

איובר יוזמה וניהול )2001( בע"מ 
 )ח"פ 513105338(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   17/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

אינדיג, מרח' דרך בגין 37, תל–אביב-יפו, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

 19/10/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

משה אינדיג, מפרק 

קופי בל א.א.א. בע"מ 
 )ח"פ 513778902(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   17/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

אינדיג, מרח' דרך בגין 37, תל–אביב-יפו, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

 19/10/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

משה אינדיג, מפרק
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 19/10/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

ידידה אפלשטיין, מפרקת 

החרש מ.י.א. קבלנות בע"מ 
 )ח"פ 513466664(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   10/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ידידה 

אפלשטיין, מרח' תר"ן 40, רחובות, למפרקת החברה 

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל  

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

 19/10/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

ידידה אפלשטיין, מפרקת 

אחוזת ארו בע"מ 
 )ח"פ 510118276(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   03/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף 

לבקוביץ, מרח' רבקה גובר 9, פתח תקווה, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/01/2018 
בשעה 12:00, במשרד עו"ד גולן גולדשמידט ושות', רח' ויצמן 2, 
תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

אסף לבקוביץ, מפרק

התקבלה   10/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

אינדיג, מרח' דרך בגין 37, תל–אביב-יפו, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

 19/10/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

משה אינדיג, מפרק 

א.א. הנדסה אזרחית ומינהור בע"מ 
 )ח"פ 514195429(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   10/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכס 

קורן, מרח' פארק המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

 19/10/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

אלכס קורן, מפרק 

רונידו קבלנות בע"מ 
 )ח"פ 513493510(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   09/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ידידה 

אפלשטיין, מרח' תר"ן 40, רחובות, למפרקת החברה 

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל  

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה  
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התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי 
שץ, מרח' הארבעה 10, תל–אביב-יפו 6120601, למפרק החברה 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

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

אבי שץ, עו"ד, מפרק 

נטיפים - פרוייקטים בע"מ 
 )ח"פ 511994758(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 03/09/2017 
ציונה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

נטיף, מרח' יהודה בורלא 50, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה 

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל 

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

ציונה נטיף, מפרקת 

אווטור טכנולוגיות )2009( בע"מ 
 )ח"פ 514342260(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31/08/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
רן פלדמן, מרח' אחד העם 31, תל–אביב-יפו 6520204, למפרק 

החברה 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

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

רן פלדמן, עו"ד, מפרק 

מי ראיי חברה לדייג בע"מ 
 )ח"פ 512490640(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 04/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עפר רבקין, מרח' דרך העצמאות 5, חיפה, למפרק החברה 

מיני סופר גרינברג בע"מ 
 )ח"פ 513064360(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   03/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא 

כלפון, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

 02/11/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

גיא כלפון, מפרק 

אלי דן רומנו חברה לגינון והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 514148998(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   04/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אלי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

 05/11/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

דן אלי, מפרק 

לודן אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 512903337(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 04/09/2017 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

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

גבריאל שחר, מפרק 

א.ש.ת קשת בע"מ 
 )ח"פ 513075879(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28/08/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון יגר, 

מרח' רוקח 100, רמת גן, למפרק החברה 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

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

שרון יגר, מפרק

מגן רום בע"מ 
 )ח"פ 515059129(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רוזנברג  במשרד   ,12:00 בשעה   19/10/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
תל–אביב-  ,132 בגין  דרך  רח'  דין,  עורכי  שנלר,  אברמוביץ 

התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יפו, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה 

אברהם יצחק אברמוביץ, עו"ד, מפרק

מידל איסט קונסלטינג ג'י. איי אנד סיינס בע"מ 
 )ח"פ 514295179(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אברמוביץ  רוזנברג  אצל   ,13:00 בשעה   19/10/2017 ביום  תתכנס 
שנלר, עורכי דין, רח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה 

אברהם יצחק אברמוביץ, עו"ד, מפרק

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

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

עפר רבקין, עו"ד, מפרק 

א.שיינגוט השכרות בע"מ 
 )ח"פ 510922347(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 04/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אברהם פרטוש, מרח' דוד בן גוריון 1, בני ברק, למפרק החברה 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

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

אברהם פרטוש, עו"ד, מפרק 

בריאות משתלמת בע"מ 
 )ח"פ 513554659(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25/08/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק   ,5120109 ברק  בני   ,9 מצדה  מרח'  סיגון,  יחיאל  ליאור 

החברה 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

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

ליאור יחיאל סיגון, עו"ד, מפרק 

ג'יאנט פיצה גבעתיים בע"מ 
 )ח"פ 514022698(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/09/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל 

שחר, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 
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פיינדטק טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 514718188(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29/06/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול בן–טובים, 

מרח' הנוטר 31, תל–אביב-יפו 6969833, למפרק החברה 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

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

שאול בן–טובים, מפרק  

פיינדטק טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 514718188(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19/10/2017 בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' הנוטר 
31, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה 

שאול בן–טובים, מפרק

ברק שמעון שרותים פיננסיים בע"מ
)ח"פ 51-330279-4(

)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  החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
התקבלה   ,16 7 2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

ברק שמעון, מרח' הגפן 6/1, נצרת עילית, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 12 2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,20 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ברק שמעון, מפרק

ג.פ.י. תחזוקת גגות בע"מ 
 )ח"פ 511941767(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 19/10/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
בן גוריון 2, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה 

צבי פורת, עו"ד, מפרק

קריטיסנס בע"מ 
 )ח"פ 513529552(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19/10/2017 בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' יעקב 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,23 כהן 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה 

אברהם מייבסקי, מפרק

ג'יאנט פיצה גבעתיים בע"מ 
 )ח"פ 514022698(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22/10/2017 בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד רונן, רח' 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רחובות,   ,8 המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה 

גבריאל שחר, מפרק

אוגר-בינט בע"מ 
 )ח"פ 512754615(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   19/10/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' רוטשילד 68, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה 

מיכאל דותן, עו"ד, מפרק
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,03-6092883 טל'  העין,  ראש   ,55 זוהר  מרח'  מזור,  חיים 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,22 12 2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, במשרדי המפרק, רח' מצדה 7, בניין ב ס ר  4, קומה 7, 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

חיים מזור, עו"ד, מפרק

מצדה שירותים לרכב בע"מ
)ח"פ 51-309731-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20 8 2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול 
 ,054-2329989 טל'  לציון,  ראשון   ,50 דרור  מרח'  יעקבי,  חיים 

למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,27 12 2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, אצל שרון רביב ושות', משרד עורכי דין, רח' מנחם 
בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שאול חיים יעקבי, מפרק

גישה ישירה בע"מ
)ח"פ 51-130312-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28 8 2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופירה 
 ,052-4072222 טל'  השרון,  רמת   ,33 ישראל  שבטי  מרח'  כהנא, 

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 

סיקסטיקום בע"מ
)ח"פ 51-399567-0(

)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  החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
התקבלה   ,16 8 2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,5552365 אונו  קריית   ,24 בגין  מנחם  מרח'  זך,  רפאל 

054-5434503, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,20 12 2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

רפאל זך, מפרק

דרייב לאו בע"מ
)ח"פ 51-495256-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20 8 2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אייל שימן, מרח' דרך השרון 12, ת"ד 5097, כפר סבא 44150, טל' 

050-6787687, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,21 12 2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 13, אצל ברקן נגר, משרד עורכי דין, בכתובת הנ"ל, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה 
אייל שימן, עו"ד, מפרק

אדמאיה גרופ בע"מ
)ח"פ 51-525406-8(

)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   ,22 8 2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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שלמה וירדנה צוירן חברה בע"מ
)ח"פ 51-077880-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2017 8 10, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן צוירן, מרח' דיזנגוף 251, 

תל אביב, למפרק החברה 

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

זו, למען המפרק הנ"ל 

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

ערן צוירן, מפרק

מגא תחנות אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-369293-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2017 8 21, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי דרור, מרח' גיבורי 

ישראל 5א, נתניה, למפרק החברה 

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

זו, למען המפרק הנ"ל 

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

אבי דרור, עו"ד, מפרק

פ.כ. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-520999-7(

)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 2017 8 21, התקבלה החלטה 
מרח'  סגל,  ליאור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דובנוב 25, תל אביב 64369, 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 

ליאור סגל, עו"ד, מפרק

 ,28 12 2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 18, 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 

אופירה כהנא, מפרקת

דור אתלטיק
)ח"פ 51-351048-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24 8 2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,052-8554422 טל'  אביב,  תל   ,21 אלוני  ניסים  מרח'  כהן,  אוהד 

למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,24 1 2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,16 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אוהד כהן, עו"ד, מפרק

גלריית שור בע"מ
)ח"פ 51-308751-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21 8 2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אמיר רון, ממושב צרופה 44, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2018 2 5, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17 00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אמיר רון, מפרק
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עורכי דין, רח' שנקר 14, בית נולטון, הרצליה, לשם הגשת דוח 
העמותה  של  פירוקה  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ומה נעשה בנכסיה, כדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסי ובניירות העמותה 

בועז נוה, עו"ד, מפרק

מצמן טק בע"מ
)ח"פ 51-469049-4(

הודעה על הפסקת הליכי פירוק החברה והסרת מינוי המפרק

הנ"ל  החברה  של  כללית  באסיפה  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
חוקי,  במניין  החלטה,  התקבלה   ,6 8 2017 ביום  שהתכנסה 
להפסיק את הליכי פירוק החברה ולהסיר את מינויו של המפרק 
שקנה  סמכות  וכל  הרצליה,   ,7 קארו  יוסף  מרח'  ברהמס,  אייל 

מעצם מינויו כמפרק הוסרה 
אייל ברהמס, מפרק

כל בו לתעשיה ומסחר המרכז בע"מ
)ח"פ 51-337608-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית מיוחדת של החברה 
את  לבטל  החלטה  התקבלה   ,3 9 2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל, 

ההחלטה מיום 2012 12 16 על פירוקה מרצון של החברה  

מעצם  שקנה  סמכות  וכל  מבוטל  זיד  טוויל  המפרק  מינוי 
מינויו, הוסרה  

לרשם  עדכני  שנתי  דוח  ותגיש  לפעילות  תחזור  החברה 
החברות 

טוויל זיד, דירקטור

חברת העובדים הלאומיים בארץ ישראל בע"מ
)ח"פ 51-011009-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון והסרת מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2017 8 20, התקבלה 
החלטה, במניין חוקי, לבטל את החלטת האסיפה הכללית מיום 
להסיר  וכן  מרצון  החברה  פירוק  הליך  את  להפסיק   ,11 2 2014
תקווה,  פתח   ,15 גונן  מרח'  הרמן,  אפרים  עו"ד  של  מינויו  את 

למפרק החברה 
אפרים הרמן, עו"ד, מפרק

סיעוד הורים
)ש"מ 55-021973-7(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
זכות  העברת  על  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 

בשותפות משותפה מוגבלת לחברה אחרת כדלקמן:

פרינט אינווסט בע"מ
)ח"פ 51-306596-1(

)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 2017 6 7, התקבלה החלטה 
מרח'  אהרון,  גל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קויפמן 6, תל אביב, למפרק החברה 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

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

גל אהרון, עו"ד, מפרק  

פרינט אינווסט בע"מ
)ח"פ 51-306596-1(

)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 2017 10 15, בשעה 00 12, אצל המפרק, רח' קויפמן 6, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 
גל אהרון, עו"ד, מפרק  

 ארגון הפרטיזנים לוחמי המחתרות 
ומורדי הגיטאות בישראל

)ח"פ 58-007286-6(

הודעה על כינוס אסיפה כללית מסיימת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 47)א( לחוק העמותות, 
התש"ם-1980, כי אסיפה כללית מסיימת של העמותה תתכנס 
 ,D בניין   ,18 ולנברג  ראול  ברח'   ,9 00 בשעה   ,23 10 2017 ביום 
עו"ד  העמותה,  מפרק  מטעם  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
סיום  ולאישור  הסופי  הדוח  לאישור  הצבעה  שניידר,  אהוד 

הליכי הפירוק 
אהוד שניידר, עו"ד, מפרק

אנסמבל תיאטרון הרצליה
)ח"פ 58-037377-7(

)בפירוק מרצון על ידי חברים(

הודעה בדבר קיום כינוס אסיפה כללית
העמותות,  חוק  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי אסיפה כללית אחרונה של העמותה, תתכנס 
משרד  ושות',  נוה  בועז  אצל   ,14 00 בשעה   ,16 10 2017 ביום 
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חסיה ישראל, דרכון בריטי 528804993, תחדול להיות שותף  ב  
מוגבל;

חדשים;  שקלים   500 סורוצקין  מרדכי  בשותפות:  זכויות  ג  
בוקס  האט  וחברת  חדשים  שקלים   499 סורוצקין  יחיאל 

ישראל בע"מ 1 שקל חדש;

עצמם  על  מקבלים  סורוצקין  ויחיאל  סורוצקין  מרדכי  ד  
בשותפות  ישראל  חסיה  של  וחובותיה  זכויותיה  כל  את 
במלואן, באופן שזכויותיהם וחובותיהם של מרדכי ויחיאל 
מוגבל  כשותף  חסיה  של  זכויותיה  שהיו  כפי  בדיוק  יהיו 

בשותפות עד לעריכת השינוי בזהות השותף המוגבל;

ישראל  בוקס  האט  הכללי,  השותף  ההסכם  על  בחתימתו  ה  
בע"מ, נותן את הסכמתו לחילופי השותף המוגבל 

מרדכי סורוצקין          יחיאל סורוצקין
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ   

סולאיר אנרג'יקס פרויקט 1 פרויקטים לאנרגיה מתחדשת
)ש"מ 55-027063-1(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,3 9 2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
העביר השותף המוגבל סולאיר אנרג'יקס אנרגיה מתחדשת, ש"מ 
55-026848-6, את מלוא זכויותיו והתחייבויותיו בשותפות אשר 
מהוות 99% מסך הזכויות בשותפות, בלא תמורה, לידי אנרג'יקס 

פרויקטים 2, ש"מ 55-026543-3 

איתמר סרוסי, עו"ד
בא כוח השותפות

סולאיר אנרג'יקס גיאה
)ש"מ 55-027065-6(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,3 9 2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
העביר השותף המוגבל סולאיר אנרג'יקס אנרגיה מתחדשת, ש"מ 
55-026848-6, את מלוא זכויותיו והתחייבויותיו בשותפות אשר 
מהוות 99% מסך הזכויות בשותפות, בלא תמורה, לידי אנרג'יקס 

פרויקטים 2, ש"מ 55-026543-3 
איתמר סרוסי, עו"ד

                                                           בא כוח השותפות

סולאיר אנרג'יקס ברכיה
)ש"מ 55-027072-2(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,3 9 2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
מתחדשת,  אנרגיה  אנרג'יקס  סולאיר  המוגבל  השותף  העביר 
והתחייבויותיו  זכויותיו  מלוא  את   ,55-026848-6 ש"מ 
בלא  בשותפות,  הזכויות  מסך   99% מהוות  אשר  בשותפות 

תמורה, לידי אנרג'יקס פרויקטים 2, ש"מ 55-026543-3 

איתמר סרוסי, עו"ד
                                                           בא כוח השותפות

ח"פ  בע"מ,  נאמנות  הורים  סיעוד  המוגבלת   השותפה 
51-520396-6, מרח' שברץ 1, רעננה, מעבירה את כל זכויותיה 
בשותפות לחברת אחיגם הדר בע"מ, ח"פ 51-520397-4, מרח' 

שברץ 1, רעננה 

כל  עם  מוגבלת  לשותפה  המקבלת  תהיה  ההעברה  מעת 
הזכויות שהיו למעבירה 

ניסים יזדי          ניסים בגריש 
ם י ר ו ט ק ר י ד       

דוד ושושנה
)ש"מ 55-026720-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות המוגבלת

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
שינויים  ביצוע  על  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
זכויות,  העברת  עקב  הנ"ל,  בשותפות  המוגבלים  בשותפים 

שאין בהן כדי לשנות את הון השותפות, והכול כמפורט להלן:

השותף המוגבל זקי שמש, איש עסקים, מרח' חיים משה  א  
שפירא 2, חדרה 382700 - יוסר כשותף מהשותפות;

שירותים,  חברת   ,51-393352-3 ח"פ  בע"מ,  יוניברס  ש ז   ב  
מרח' חיים משה שפירא 2, חדרה 382700 - תוסף לשותפות 

כשותף מוגבל 
זקי שמש          אבי שמש

ם י פ ת ו ש ה    

הלמן-אלדובי-סלי השקעות
)ש"מ 55-026394-1(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
זכויות  מלוא  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
השותף המוגבל, ה-א סלי השקעה חברה בנאמנות בע"מ, ח"פ 
בשותפות   ,5885849 חולון   ,26 הרוקמים  מרח'   ,51-531461-5
הנ"ל, אשר כוללות השקעה בהון השותפות בסך של 99 שקלים 
קופות  הלמן-אלדובי  לידי   ,24 8 2017 ביום  הועברו  חדשים, 
גמל ופנסיה בע"מ, ח"פ 51-222726-5, מרח' הרוקמים 26, חולון 
5885849, וכי מלוא זכויות השותף הכללי הלמן-אלדובי קופות 
גמל ופנסיה בע"מ, ח"פ 51-222726-5, מרח' הרוקמים 26, חולון 
5885849, בשותפות הנ"ל, אשר כוללות השקעה בהון השותפות 
ה-א  ליד   ,24 8 2017 ביום  הועברו  חדשים,  שקלים   1 של  בסך 
מרח'   ,51-531461-5 ח"פ  בע"מ,  בנאמנות  חברה  השקעה  סלי 

הרוקמים 26, חולון 5885849 
אורי אלדובי          אילן ארצי
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ תי ח י  ש ר ו מ   

האט בוקס הלבשה
)ש"מ 55-026085-5(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
בהתאם להסכם  התשל"ה-1975, כי  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 

מיום 2016 3 20, הוחלט כי - 

ויחיאל  סורוצקין  מרדכי  ברשומות,  הפרסום  במועד  החל  א  
סורוצקין, מצטרפים בזה לשותפות כשותפים מוגבלים;
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אל  מוחמד  דאוד  פריד   ,941306714 ת"ז  נעיראת,  רחים 
שרחה, ת"ז 974281438, גיהאד מוחמד אחמד אבו-עייש, ת"ז 
מוחמד   ,905042768 ת"ז  עווד,  עלי  מוחמד  נדמי   ,930154547
בן סעד מחמוד סעד, ת"ז 99188548; יורשי המנוח מוסא יוסף 

איבראהים עדואן, ת"ז 313703689 

שתדון  המשפט  בית  לישיבת  להתייצב  מוזמנים  הנכם 
המשפט  בבית   10 00 בשעה   5 12 2017 ביום  שלכם  בתביעות 

המחוזי בירושלים, רח' סלאח א–דין 40 

המבקש  רשאי  האמורה  לישיבה  יתייצב  שלא  תובע 
לקבל  רשאי  המשפט  ובית  מייצוגו  התפטרותו  על  להודיע 

הודעת התפטרות זו 

נוסף על האמור לעיל, תובע שלא יתייצב לישיבה האמורה 
תביעתו/או  את  למחוק  הסמכות  המשפט  בית  בידי  תהיה   -

לדחות את תביעותו, הכול לפי שיקול דעתו 

לבית  יודיע  האמורה,  בישיבה  לדיון  שיתייצב  תובע 
המשפט אם הוא רוצה להמשיך לנהל את המשפט בעצמו, או 

על ידי עו"ד קורנווייץ, או על ידי עורך דין אחר 

                  משה דרורי, שופט

סוי - חברה לבנין ולהשקעות בע"מ
)ח"פ 51-071266-4(

)חברה מחוקה(

הודעה על הגשת בקשה להחייאת חברה

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, תיק ה"פ 33438-05-17

טל'  ברק,  בני   ,14 הירש  ברוך  מרח'  צוקר,  יצחק  עו"ד   המבקש: 
 zukruz@gmail com 03-7260055, פקס' 077-4362209, מייל

נמסרת בזה הודעה כי ביום 2017 5 16, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו להחייאת החברה הנ"ל 

לחברה  עניין  בעל  ו/או  זיקה  בעל  ו/או  מניות  בעל  כל 
האמורה, המתנגד למתן הצו להחייאת החברה רשאי להגיש את 
התנגדותו לתיק בית המשפט או למשרד המבקש, וזאת בתוך 21 
למסור  יש  ההתנגדות  העתק  את  זו   הודעה  פרסום  מיום  ימים 
שתגיע  באופן  וזאת  החברות,  רשם  כוח  ולבא  המבקש  במשרד 
לרשותם לפי המען הנ"ל בתוך 15 ימים מיום פרסום הודעה זו 

או בסמוך לאחר מסירתה לבית המשפט, לפי המוקדם מביניהם 

ניתן לקבל עותק מהבקשה מהמבקש בכתובת משרד דלעיל 

יצחק צוקר, עו"ד, המבקש

הזמנה לנושים
הירושה,  לחוק   99 סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,)2017 ביולי   3( התשע"ז  בתמוז  ט'  ביום  כי  התשכ"ה-1965, 
מונה עו"ד מרדכי צור, בצו בית המשפט לענייני משפחה קריות 

- חיפה, למנהל עיזבון המנוח יחיאלוב שם טוב 

של  נושה  שהוא  שטוען  מי  כל  בזה  מזמין  העיזבון  מנהל 
אסמכתאות  בצירוף  בכתב,  תביעתו  את  להגיש  המנוח  עיזבון 
בתוך שלושה חודשים מיום פרסום הזמנה זו, למען משרדו של 

מנהל העיזבון, רח' המשוררת 6, עכו 

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

מרדכי צור, עו"ד, מנהל עיזבון

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, תיק פש"ר 45861-08-16

שם החייב: יצחק אלון 

שם הנאמן: עו"ד אופיר יצחק 

לחייב,  נושים  להסדר  הנאמן  ידי  על  הודעה,  בזה  ניתנת 
בדבר חלוקת דיבידנד ראשון וסופי לכל נושי החייב שהגישו 

תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו 

סוג הדיבידנד ושיעורו: נושה בדין רגיל - 45%

    נושה בדין קדימה - 100% 

הדיבידנד יחולק בחלוף 14 ימים ממועד פרסום הודעה זו 
ובכפוף לכל דין 

החייב  של  נושה  לכל  תהיה  לא  הדיבידנד  חלוקת  לאחר 
ו/או  מהחייב  כלשהם  כסף  סכומי  או  דיבידנד  לקבלת  זכות 

מבעל התפקיד במסגרת תיק הסדר הנושים או בכלל 

אופיר יצחק, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 44100-05-13

שם החייב: עלי אלעביד 

שם הנאמנת ומענה: עו"ד קרן אוגינץ, מרח' האתגר 1, טירת הכרמל, 
ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989 

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
ובלי  דין  פי  על  החייב  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

להתחשב בטענותיהם 
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בלוד, תיק פש"ר 1361-04-11

שם החייב: מרק זוטא 

שם הנאמן ומענו: עו"ד מיכאל רוהר, רח' אחד העם 9, מגדל שלום, 
תל אביב 6525101 

נושים בדין קדימה - כ–100% סוג דיבידנד ואחוזים:  

נושים בדין רגיל - כ–38% ברוטו     

מיכאל רוהר, עו"ד, נאמן

הודעה בדבר תחליף המצאה
בבית משפט המחוזי בירושלים, ת"א 5074/03, 6120/04, 7123/05, 

3144/09 ,2128/08

המבקש: עו"ד מנחם קורנווייץ, 

אל: צובחי צברי יוסף אבו סעד, ת"ז 984561936; נ'סאן חסן מחמוד 
ת"ז  מוקדי,  בקי  עבדל  דיב  מוחמד   ;313707457 ת"ז  נימר, 
ת"ז  רדואן,  עבדאללה  מוחמד-סעיד  איסלאם   ;313834970
313959237; נאפז עזאת עטאללה אל-מחריק, ת"ז 313705121; 
ודאד מחמד איברהים עדואן, ת"ז 935662635, חאלד עבדל/
רחים איברהים נעיראת, ת"ז 977510163, פאדי חאלד עבדן/




