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הודעה על חילופים של חברי הכנסת
לפי חוק הכנסת

הכנסת,  לחוק  10א)3(  סעיף  לפי  כי  בזה,  מודיעים 
התשנ"ד-11994, כי - 

ביום י"ג בתשרי התשע"ח )3 באוקטובר 2017( פסקה חברותו   )1(
לחוק–יסוד:   40 סעיף  לפי  טרכטנברג,  מנואל  של  בכנסת 

הכנסת2, ובמקומו בא חבר הכנסת סאלח סעד;

ביום ט"ז בתשרי התשע"ח )6 באוקטובר 2017( פסקה חברותו   )2(
לחוק–יסוד:   40 סעיף  לפי  מרגלית,  נחום  אראל  של  בכנסת 
הכנסת, ובמקומו באה חברת הכנסת לאה פדידה בן שיטרית;

פסקה   )2017 באוקטובר   22( התשע"ח  בחשוון  ב'  ביום   )3(
חברותה בכנסת של זהבה גלאון, לפי סעיף 40 לחוק–יסוד: 

הכנסת, ובמקומה בא חבר הכנסת מוסי רז;

פסקה   )2017 באוקטובר   25( התשע"ח  בחשוון  ה'  ביום   )4(
חברותו בכנסת של אבראהים חג'אזי, לפי סעיף 40 לחוק–

יסוד: הכנסת, ובמקומו בא חבר הכנסת יוסף עטאונה.

י"ט בחשוון התשע"ח )8 בנובמבר 2017(
ירדנה מלר-הורוביץ )חמ 3-5134( 

מזכירת הכנסת  
1  ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ה, עמ' 251.

2  ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

הודעה בדבר צו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין 
הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-11996 )להלן - 
באוגוסט   22( התשע"ז  באב  ל'  ביום  הענקתי  המעצרים(,  חוק 
2017(, לקציני פיקוח מסוימים שמונו לפי סעיף 17 לחוק הגנה 
)להלן -  על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-22006 
חוק ההגנה(, ושמותיהם הובאו לפניי, סמכות לעיכוב עבריין 
לחשד  סביר  יסוד  להם  היה  אם  שוטר,  של  לבואו  עד  המין 
כי עבריין מין, שקיים לגביו צו פיקוח לפי חוק ההגנה, ביצע 

עבירת מין או כי הוא עומד לבצע עבירת מין.

על עיכוב כאמור יחולו הוראות סעיפים 75)ב( ו–)ג( לחוק 
המעצרים.

י"ג באדר  יום  צו הענקת סמכויות כאמור עד  תוקפו של 
הסמכויות  מקבלי  עוד  וכל   )2018 בפברואר   28( התשע"ח 

משמשים בתפקידם.

ל' באב התשע"ז )22 באוגוסט 2017(
גלעד ארדן )חמ 3-2849( 

השר לביטחון הפנים  
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.

2  ס"ח התשס"ו, עמ' 234.

צו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 

אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול 
אשר מונו לקציני ביקורת גבולות לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
עיכוב  בסמכויות  להלן,  המפורטים  התשי"ב-21952,  לישראל 

ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם, כלהלן:

סמכויות עיכוב לפי סעיף 67)א( לחוק ולפי סעיף 68 לחוק;  )1(

סמכות מעצר לפי סעיף 23)ב( לחוק.  )2(

סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה 
בתחנות גבול.

אלכסנדר אנג'לזיו איבגי

מירב מסודי גפריאילן קודרנסקי

אלכסנדרה רחל דהןיונתן חדי

לירן לוירונן מאשייב

ירדן גיא קלייןשלמה שכטר

גאורגי שטיינברגגבריאל אור

עידן נוהאלי אמויאל

גלעד שועדוד אלבז

דניאל אגסיכרמית נגב

מריה סיון קוטבשי רוסקולנקר

אופיר נתנאל ריימונדעפר זקס

חן מזרחידרור זקרי

רינת בן סמחוןאהרון זעפרני

איוון טטרסקיעדי קוסטינר חזוט

ויטלי סמירוזוםג'סיקה כהן

בית לחם אישטהעפר ניר דמרי

דן חמזהציונה דאב

נתן מאיר נוסאםענת דהן

אן רוסוולשרית בקייב

מיכאל ביצהרועי מלכא

יזן חרבנרמינה מנחם

נועה ראובןטלי זעפרני

עמיחי יוסף בדיןאולגה שטיינברג

ראפאת עליאסנת אילין

כנג' עטילהישרא-לי שקד קריאזו

פריהווט וואמבוריולדימיר שמפר

ספיר-שרה הוטמןיהונתן חיים גרנשפון

כריסטינה אסטריאןאלכסנדר סרפייב

לימור נוקדלינוי אנה טררוק

ליטל סולומוןרימון פברקר

 
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.

 
2  ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.
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אושרית מהרטולריה ליבוביץ'

אורי קמחג'יגבריאלה ליאל אלפמן

אינסה גגדשמןהראל מליס

נטע אלוניילנה בלי

מיכאל גרברניקאבי מאור

קרינה רודמןרוית רז 

סיון אלגלגיא נאמן 

אלכסיי גולדברגעופר ז'ני יעקבי

נוי קייםלורן ספיר

ולרי סוקולוב איתן בוצינסקי

צליל ז'נט בן הרושאוריון אבידן

שדמית נגרמור אסתר בן עמי

אדיב חלביאור וילנעמת

שובל בן מרדכיבר אברהמי

מירב ישאייבחן בן פורת

ורד סלע פרזורד זאודה

שירה ביטוןשמואל חדד

רומינה סימנרדקל קאפח

טל עובדעלא נבואני

לאה סייג ארושיעל ספז

רבקה שוורץליאב עובדיה

דניאל חמזהחן עמר

חן שובראנדריי פליצקי

אירית סילביה הולצקן מורדודניאל שמביק

דוד פיסואהאורי ישראלי

שיר סקוריחן ענתיר

עדנה רולינגרירדן רוזינגר

שרה סולומונובספיר אוחיון

תמר ברק אטדגישרה זאודו

רעייה שומסקייוסי באבדז'אנוב

ודאט הזוז

תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד י"ג בטבת התשע"ח 
משמשים  הסמכויות  מקבלי  עוד  וכל   )2017 בדצמבר   31(

בתפקידם.

ו' בחשוון התשע"ח )26 באוקטובר 2017(
גלעד ארדן )חמ 3-2849( 

השר לביטחון הפנים  

הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן
לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6)1( ו–)4( לחוק שכר מינימום, 
התשמ"ז-11987 )להלן - החוק(, כפי שהוחלו בסעיף 1)3( לחוק 
שכר מינימום )העלאת סכומי שכר המינימום - הוראת שעה(, 
)העלאת  מינימום  שכר  בחוק  שתוקן  וכפי  התשע"ה-22015, 
סכומי שכר מינימום - הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ח-32017, 
אני מודיע כי מיום י"ג בכסלו התשע"ח )1 בדצמבר 2018( שכר 
המינימום לחודש יהיה 5,300 שקלים חדשים והסכום הבסיסי 

כהגדרתו בסעיף 3)ב()5( לחוק יהיה 4,532.93 שקלים חדשים4.

י"ט בחשוון התשע"ח )8 בנובמבר 2017(
)חמ 3-2068-ה1(                          חיים כץ

                          שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
1  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

2  ס"ח התשע"ה, עמ' 152.

3  ס"ח התשע"ח, עמ' 7.

4  י"פ התשע"ז, עמ' 4590.

הודעה על חידוש הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעופרת(, התשמ"ד-21983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה( 
ובריאות העובדים בבנזן(, התשמ"ד-31983,  גיהות תעסוקתית 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-41983,  כלוריד(,  בויניל  העובדים 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  ,התשמ"ד-51984,  ברעש( 
מזיק(,  באבק  והעובדים  הציבור  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
)גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-61984, 
התשמ"ה-71985,  בכספית(,  העובדים  ובריאות  תעסוקתית 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
לתקנות   1 תקנה  התשמ"ה-81985,  )ארסן((,  בזרניך  העובדים 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
התשנ"א-91990,  מסוימים(,  הלוגניים  פחמימניים  בממיסים 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
העובדים במתכות מסוימות(, התשנ"ג-101993, תקנה 1 לתקנות 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
התשנ"ג-111993,  מסוימים(,  ארומטיים  פחמימניים  בממיסים 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
לתקנות   1 תקנה  התשנ"ג-121992,  מייננת(,  בקרינה  העוסקים 

                         
1  י"פ התשע"ז, עמ' 1312.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 432.

3  ק"ת התשמ"ד, עמ' 572.

4  ק"ת התשמ"ד,עמ' 426.

5  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.

6  ק"ת התשמ"ד, עמ' 722.

7  ק"ת התשמ"ה, עמ' 504.

8  ק"ת התשמ"ה, עמ' 498.

9  ק"ת התשנ"ה, עמ' 230.

10  ק"ת התשנ"ה, עמ' 441.

11  ק"ת התשנ"ג , עמ' 450.

12  ק"ת התשנ"ג, עמ' 126.
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בתאטרון  ו–1967"   1948 בשנים  מבתיהם  המגורשים  "הערבים 
חכאוותי בירושלים של או מטעם או בחסות הרשות הפלסטינית 
לחוק,  3)א(  בסעיף  כנדרש  בכתב,  היתר  לכך  שניתן  בלי  וזאת 
הוציא השר ביום ז' בתשרי התשע"ח )27 בספטמבר 2017(, צו 

לפי סעיף 3)ב( לחוק, המורה -

שלא לקיים את האירוע בכתובת האמורה, או בכל מקום   )1(
אחר בתחומי מדינת ישראל;

למחזיק במקום ולכל אדם המנהל, המפעיל, הפועל במסגרת   )2(
קיומו  לאפשר את המשך  לא  או  קיומו  את  למנוע  האירוע 
בכתובת האמורה או בכל מקום אחר בתחומי מדינת ישראל.

ב' בחשוון התשע"ח )22 באוקטובר 2017(
אברהם אדרי )חמ 3-2824( 

המזכיר הביטחוני  
המשרד לביטחון הפנים  

הודעה על מתן צו הארכה
 לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית 

ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה- 1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
פעילות(,  )הגבלת  עזה  ורצועת  המערבית  הגדה  בדבר  הביניים 
לידיעת  שהובאה  לאחר  כי  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11994 
כי  גורמי הביטחון  )להלן - השר( הערכת  השר לביטחון הפנים 
האוריינט האוס, מוסדותיו ושלוחותיו המפורטים בצו שלהלן הם 
נציגות של הרשות הפלסטינית או פועלים מטעמה או בחסותה, 
אשר לא ניתן לפעילותם היתר בכתב כנדרש בסעיף 3)א( לחוק, 
הוציא השר ביום ז' באב התשע"ז )30 ביולי 2017( צו לפי סעיף 
3)ב( לחוק, המורה על הארכת תוקפם של הצווים שהוציא השר 
 2002 בפברואר  ו–4   2001 באוגוסט   9 בתאריכים  החוק  פי  על 
ושתוקפם הוארך בצווים מתאריכים 4 בפברואר 2002, 5 באוגוסט 
2002, 23 בינואר 2003, 24 ביולי 2003, 1 בפברואר 2004, 21 ביולי 
2004, 30 בינואר 2005, 27 ביולי 2005, 26 בינואר 2006 )אשר תוקן 
 ,2007 בינואר   21  ,2006 ביולי   31  ,)2006 בפברואר   19 מיום   בצו 
30 ביולי 2007, 3 בפברואר 2008, 3 באוגוסט 2008, 3 בפברואר 2009, 
1 באוגוסט 2009, 2 בפברואר 2010, 25 ביולי 2010, 17 בינואר 2011, 
24 ביולי 2011, 2 בפברואר 2012, 24 ביולי 2012, 29 בינואר 2013, 
 18 ביולי 2013, 26 בינואר 2014, 29 ביולי 2014, 3 בפברואר 2015, 
31 ביולי 2015, 3 בפברואר 2016, 4 באוגוסט 2016 ו–29 בינואר 2017, 
והמורה על הארכת תוקפו של הצו שהוציא השר על פי החוק 
 בתאריך 16 בפברואר 2003 ושתוקפו הוארך בצווים מתאריכים 
7 באוגוסט 2003, 1 בפברואר 2004, 21 ביולי 2004, 30 בינואר 2005, 
27 ביולי 2005, 26 בינואר 2006 )אשר תוקן בצו מיום 19 בפברואר 
2006( ו–31 ביולי 2006, 21 בינואר 2007, 30 ביולי 2007, 3 בפברואר 
 ,2009 באוגוסט   1  ,2009 בפברואר   3  ,2008 באוגוסט   3  ,2008 
2 בפברואר 2010, 25 ביולי 2010, 17 בינואר 2011, 24 ביולי 2011, 
2 בפברואר 2012, 24 ביולי 2012, 29 בינואר 2013, 18 ביולי 2013, 
26 בינואר 2014, 29 ביולי 2014, 3 בפברואר 2015, 31 ביולי 2015, 
בינואר 2017, בהתייחס  ו–29  3 בפברואר 2016, 4 באוגוסט 2016 
לכל אחד מהמוסדות והמשרדים המפורטים בצו האמור, לתקופה 

נוספת של שישה חודשים מיום 5 באוגוסט 2017.

י"ד באלול התשע"ז )5 בספטמבר 2017(
אברהם אדרי )חמ 3-2824( 

המזכיר הביטחוני  
המשרד לביטחון הפנים  

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.

העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשנ"ג-131993,  באיזוציאנטים(, 
ואתתים(,  אחרות  הרמה  מכונות  מפעילי  )עגורנאים,  בעבודה 
)גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 ותקנה  התשנ"ג-141992, 
זרחנים  שהם  הדברה  בחומרי  העובדים  ובריאות  תעסוקתית 
אורגניים וקרבמטים(, התשנ"ג-151992, ובהסכמת שר הבריאות, 
ביולוגי  למחקר  המכון  מרפאת  של  ההסמכה  את  חידשתי 
בישראל16, שכתובתה ת"ד 19, נס ציונה 70450, לשירות רפואי 

מוסמך לעניין התקנות האמורות. 

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו. 

ט' בחשוון התשע"ח )29 באוקטובר 2017(
)חמ 3-4108(                                חיים כץ

                          שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
13  ק"ת התשנ"ג, עמ' 434.

14  ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.

15  ק"ת התשנ"ג, עמ' 192.

16  י"פ התשע"ה, עמ' 7412.

הודעה על מתן צו
 לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית 

ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, 
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר 
התשע"ח  בתשרי  ה'  ביום  כי  השר(   - )להלן  הפנים   לביטחון 
במגרש  כדורגל  משחק  לקיים  כוונה  יש   ,)2017 בספטמבר   25(
בעיר  המוסלמי  ברובע  חוטה  אל  באב  בשכונת  אלקלק  בורג' 
העתיקה בירושלים של או מטעם או בחסות הרשות הפלסטינית 
לחוק,  3)א(  בסעיף  כנדרש  בכתב,  היתר  לכך  שניתן  בלי  וזאת 
הוציא השר ביום ה' בתשרי התשע"ח )25 בספטמבר 2017(, צו 

לפי סעיף 3)ב( לחוק, המורה -

שלא לקיים את האירוע בכתובת האמורה, או בכל מקום   )1(
אחר בתחומי מדינת ישראל;

למחזיק במקום ולכל אדם המנהל, המפעיל, הפועל במסגרת   )2(
האירוע למנוע את קיומו או לא לאפשר את המשך קיומו 
מדינת  בתחומי  אחר  מקום  בכל  או  האמורה  בכתובת 

ישראל.
י"ג בתשרי התשע"ח )3 באוקטובר 2017(

אברהם אדרי )חמ 3-2824( 
המזכיר הביטחוני  

המשרד לביטחון הפנים  
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.

הודעה על מתן צו
 לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית 

ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, 
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר 
התשע"ח  בתשרי  ז'  ביום  כי  השר(   - )להלן  הפנים   לביטחון 
)27 בספטמבר 2017(, יש כוונה לקיים אירוע תרבות שכותרתו 

 
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.
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סוג הבקשהיישובהשם

חוקר פרטינהריה אדרי יובל

חוקר פרטיבית שאןאוחיון שמעון

חוקר פרטיירושליםאזרזר סמי

חוקר פרטיירושליםאליהו משה

חוקר פרטיקריית ביאליקבן שמעון אליהו

חוקר פרטיבית שאןגבאי

משרד לחקירות פרטיותעדניםדוקטורי יורם

חוקר פרטיעוספיא זאהר וליד 

חוקר פרטימשמרתזוהר עומר משה

חוקר פרטירחובותזילכה לירן

משרד לחקירות פרטיותרמת גןטאובין בועז

משרד לחקירות פרטיותגן יבנה לב שובל

חוקר פרטיראשון לציון לוי דביר

חוקר פרטיאשקלון מכלוף אורי

חוקר פרטינס ציונהסרור לביא חיים 

חוקר פרטיתימוריםקיין מאי

חוקר פרטיקיבוץ דורותקינן דוד

חוקר פרטיהר אדררז איתי

להגיש  אדם  כל  רשאי  זו  הודעה  מפרסום  ימים   15 בתוך 
לפי  מסוים,  למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת  התנגדות 
שמירה,  ושירותי  פרטיים  חוקרים  חוק  לפי  הרישוי  ועדת  המען: 
התשל"ב-²1972, ת"ד 34357, ירושלים 91342, או לפקס' 02-6467936.

hokrimpz@ אלקטרוני:  לדואר  מייל  לשלוח  ניתן  כן  כמו 
.justice.gov.il

י"ג בחשוון התשע"ח )2 בנובמבר 2017(
יהושע למברגר )חמ 3-2319-ה1(  

יושב ראש הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים
                                ושירותי שמירה                     

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  2

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

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

במשרד להגנת הסביבה.

א' בתמוז התשע"ז )25 ביוני 2017(
)חמ 3-2495-ה2(     גילי צימנד

                                    הממונה על איכות הסביבה
ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  1

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-¹1972,  )רישיונות(, 

רישיונות:

סוג הבקשהיישובהשם

חוקר פרטיראשון לציוןאברהם אורי

חוקר פרטיראשון לציון אליהו רועי 

 חוקר פרטינתניהבן עובדיה גל

חוקר פרטימודיעין גאון ניר משה

חוקר פרטיבית אריה חביב רון

חוקר פרטיטבריה כהן חנה 

משרד לחקירות פרטיותירושלים לובץ דוד 

חוקר פרטיחדרה לוטן שמעון

חוקר פרטימודיעיןלוי מגן

חוקר פרטייבנה פוגל אדם 

משרד לחקירות פרטיותתל אביב פריימן אורי

חוקר פרטיגבעתייםקישלס עידן

חוקר פרטיירושליםרוזיצקי איתי

חוקר פרטיתל–אביב-יפושפירא רונן
משרד לחקירות פרטיות

חוקר פרטי אריאל שרבן פרלאה 
משרד לחקירות פרטיות

להגיש  אדם  כל  רשאי  זו  הודעה  מפרסום  ימים   15 בתוך 
לפי  מסוים,  למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת  התנגדות 
שמירה,  ושירותי  פרטיים  חוקרים  חוק  לפי  הרישוי  ועדת  המען: 
התשל"ב-²1972, ת"ד 34357, ירושלים 91342, או לפקס' 02-6467936.

hokrimpz@ אלקטרוני:  לדואר  מייל  לשלוח  ניתן  כן  כמו 
.justice.gov.il

י"ג בתשרי התשע"ח )3 באוקטובר 2017(
יהושע למברגר )חמ 3-2319-ה1(  

יושב ראש הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים
                               ושירותי שמירה                     

ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשע"ז, עמ' 484.  1

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  2

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-¹1972,  )רישיונות(, 

רישיונות:
                        

ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשע"ז, עמ' 484.  1



ילקוט הפרסומים 7620, כ"ז בחשוון התשע"ח, 16.11.2017  1334

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0199422

שם התכנית: תוספת בנייה להרחבת יח"ד קיימות 
ברח' מינץ 66, רמות, ירושלים 

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה 
ירושלים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים, 
)גרסת   101-0199422 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות: 20, גרסת תשריט: 14(.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

 62 החלפה  
במ/ 4312 כפיפות  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: ירושלים, שכונה: רמות רחוב: מינץ 66 

 X: 218025 קואורדינטת
 Y: 637025 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30734 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 12 

מטרת התכנית: 
קומות  בכל  בנייה  תוספות  ע"י  בשטח  קיימות  יח"ד  הרחבות 

הבניין, ברח' מינץ 66. 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי יעוד מ"אזור מגורים 2 ל"אזור מגורים ב.   .1

לשם  הבניין,  קומות  בכל  בנייה  לתוספת  בינוי  קביעת   .2
הרחבת יחידות דיור קיימות, בהתאם לנספח הבינוי ולקיים 

בשטח.
קביעת קווי בניין, כאמור.  .3

הגדלת שטחי בנייה מרביים בשטח.   .4
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.  .5

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .6
קביעת הוראות בגין שטח עם זיקת הנאה לציבור.  .7

קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.  .8

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  להלן  המפורטים 
ובאתר האינטרנט של הועדה   www.iplan.gov.il מנהל התכנון 
המעוניין  כל   .www.jerusalem.muni.il ירושלים  המקומית 
בקרקע, בבניין, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית 
העתק   .02-6296811 טל'   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים, 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מחוז 
ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263.

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

עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0384040

שם התכנית: הרחבת יחידות דיור ברח' מצרי טירן 21, 
גבעת המבתר 

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה 
ירושלים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים, 
)גרסת   101-0384040 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות: 15, גרסת תשריט: 11(.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

11052 א'  שינוי 
 62 החלפה  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: ירושלים, שכונה: גבעת המבתר רחוב: מצרי טירן 21 

 Y: 634290 קואורדינטת ,X: 222110 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30657 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 143 

מטרת התכנית: 
הרחבת יחידות דיור ברח' מצרי טירן 21, גבעת המבתר.

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת הבינויים הבאים בשטח:  א. 

יח"ד  הרחבת  לשם   0.00+ מפלס  בקומת  בנייה  תוספת   
קיימת בקומות שמעליו, הכל בהתאם לנספח הבינוי.

הגדלת שטחי בנייה מירביים בשטח. ב. 
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. ג. 

קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים לעקירה. ד. 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  להלן  המפורטים 
ובאתר האינטרנט של הועדה   www.iplan.gov.il מנהל התכנון 
המעוניין  כל   .www.jerusalem.muni.il ירושלים  המקומית 
בקרקע, בבניין, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית 
העתק   .02-6296811 טל'   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים, 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מחוז 
ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263.

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

עבודתו(, תשמ"ט - 1989.
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0381244

שם התכנית: הרחבת יח"ד ברח' רמת הגולן 46, 
ירושלים 

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

101-0381244 )גרסת הוראות: 22 גרסת תשריט: 9(. 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' תכנית סוג היחס 

1420 שינוי  
1442 א'   שינוי  
5166 ב'  כפיפות 
5022 א'  כפיפות 

מתאר 62  החלפה  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: ירושלים, שכונה: רמת אשכול רחוב: רמת אשכול 46 

 Y: 634378 קואורדינטת ,X: 221319 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
30245 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 188 

מטרת התכנית: 
עבורה  בנייה  תוספת  ע"י  קרקע  בקומת  קיימת  יח"ד  הרחבת 

בקומת מרתף ותוספת מחסנים, רח' רמת הגולן 46, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים 2 לאזור מגורים ב'.  א( 

קביעת בינוי לתוספות בנייה בבנין שברח' רמת הגולן 46,  ב( 
בהתאם לנספח בינוי וכמפורט להלן: 

התרת הסבת שטחי מחסנים בקומת המרתף למגורים,   .1
לשם הרחבת יחידת הדיור הקיימת מעליהם, בהתאם 

לנספח הבינוי.
קביעת בינוי לתוספת מחסנים בקומת המרתף בהתאם   .2

לנספח בינוי.
הגדלת שטחי הבנייה המירביים וקביעתם ל–1931.80 מ"ר,  ג( 
מתוכם 1528.21 מ"ר שטחים עיקריים ו–403.59 מ"ר שטחי 

שירות.
קביעת קווי בנין לבנייה, כאמור. ד( 

קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה. ה( 
קביעת הוראות בגין עצים לשימור. ו( 

 7484 פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
עמוד 5042, בתאריך 6.4.17. 

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

.www.jerusalem.muni.il הועדה המקומית ירושלים

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה ירושלים  

מרחב תכנון מקומי בית שמש

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
102-0502658

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 102-0502658 
המהווה שינוי לתכנית מס' בש/160/א'. לפי תקנון מונה תדפיס 

מס' 7 ותשריט מונה תדפיס מס' 6.

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם: 
ישוב: שכ' ג'2, רמת בית שמש. רח' מרים הנביאה. 

גושים וחלקות: 
גוש 34518 חלקות 29-34. 

השטח שבין קואורדינאטות רוחב 199515 
וקואורדינאטות אורך 623202.

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת 6 יח"ד ושטח שרות לתאי שטח 383-388.

1. תוספת יח"ד לכל תא שטח - סה"כ 6 יח"ד.
2. תוספת שטח שרות עבור בניית ממ"דים.

3. מתן הוראות למתן היתרי בנייה.
4. קביעת שלבי ביצוע.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות בתאריך 30.6.17 
ובילקוט הפרסומים 7543, עמ' 7579, בתאריך 11.7.2017. 

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
טלפון:  שמש  בית  רמת   ,8 שורק  נחל  שמש,  בית   ולבנייה 
ולבנייה,  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  וכן   ,  02-9900777
טלפון:  ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים:  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   02-6290222

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

משה מונטג  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה בית שמש  

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
151-0357921

שם התוכנית: איחוד וחלוקה מחדש, ניוד יח"ד, 
מק/990/א - גבעות עדן

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  יהודה,  מטה 
 .151-0357921 מס'  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת הוראות: 29 גרסת תשריט: 21

המהווה כפיפות לתכניות הבאות: 
כפיפות לתכנית מי/990

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מטה יהודה

ישוב: גבעות עדן
היישוב גבעות עדן מתוכנן מול היישוב נווה מיכאל }רוגלית{

בתחום המועצה האזורית מטה יהודה.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 34302 חלקי חלקות: 3, 6, 7, 9
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לא יוצא היתר בנייה ו/או היתר הריסה מכח תמ"א   -
38 על שינוייה בתחום מדיניות רמת אביב הוותיקה 
אשר לדעת הועדה המקומית עלול לפגוע במגמות 

התכנון החדש המבוסס על מסמך המדיניות. 
ו/או  היתרים  להגביל  רשאית  המקומית  הועדה   -
להתנות תנאים להתרתם במגמה להתאימם לתכנון 

החדש. 
הנחיות לתמ"א 38:   -

במבנים עד גובה שתי קומות. התחדשות באמצעות   -
מימוש זכויות בנייה קיימות. בהריסה ובנייה מחדש 
ללא   ,38 תמ"א  ע"פ  נוספים  מ"ר   13 תוספת  תותר 
לעיצוב  הנחיות   - נילווה  מסמך  קומות.  תוספת 

מגורים.
הנחיות ליישום תמ"א 38 במבני השיכון )3 קומות   -

ויותר(: 

 תמ"א 38 - תמ"א 38 - עיבוי
הריסה ובנייה

תוספת 
קומות

1.65 )*( לבניין בעל 
3 קומות )כולל מעל 
קומת קרקע חלקית(
2.65 לבניין בעל 4 

קומות ומעלה

)*( 2.65

לפי תכנית הרחבות קווי בנין
)2373,2473 ,2173 ,2371 ,2310(

הקלה בקו בניין צפוני )**( כל עוד נשמר: 
1.3 < רוחב חצר שמצפון )****( / גובה חזית צפונית

1( לא תותר חניה חניה 
בתחום המגרש 

.)***(
2( תשלום קרן 

חניה.

1( לא תותר 
חניה עילית 

אלא במסגרת 
מתחמי החניה 

המשותפת. 
2( הועדה המקומית 

רשאית להתיר 
חניה תת קרקעית 

בקונטור הבניין 
באזורים שחלה 
עליהם תכנית 

ע-1. תותר 
חריגה מהקונטור 

בנסיבות 
מיוחדות לאחר 

חו"ד מהנדס 
העיר.

3( ירידה לחניון 
באמצעות מעלית 
רכב בנפח הבניין 

או מחוץ לנפח 
אך ללא בינוי 

)משטח ירידה. 
4( תקן חניה 1: 1.

20% מהדירות הנוספות בשטח עד 60 מ"ר עיקרי.תמהיל

עיקרי הוראות התכנית: 
חלוקה מחדש של אזורי המגורים, שטחי הציבור, ניוד יחידות 

דיור, קביעת זיקות הנאה והסדרת הנחיות בינוי חדשות. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

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

תשמ"ט - 1989.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  שמשון  ד.נ.  טוב,  הר  אזורי  מרכז  יהודה  מטה   ובנייה 
המחוזית  התכנון  לשכת  ובמשרדי   02-9958987  ,02-9958825 
רח' שלומציון המלכה 1 ירושלים, טל' 02-6290200 .כל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.
ניב ויזל  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה מטה יהודה  

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר קביעת תנאים בסמכות הועדה 
המקומית מס' 507-0251843

לחוק התכנון   77  +  78 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזאת  ניתנת 
לתכנון  המקומית  המשנה  ועדת  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
יינתנו  לפיהם  תנאים  לקבוע  החליטה  תל–אביב-יפו  ובנייה 
היתרי בנייה ו/ או היתרים לשימוש בקרקע בשטחים הכלולים 
בתכנית מס' 507-0251843 תא/מק/4399 – רמת אביב הוותיקה - 
הגבלות למגרשים מומלצים לתכנית פינוי בינוי או להתחדשות 

מתוקף תמ"א 38 .

אלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 
גושים: 6772, 6771, 6770, 6769, 6768, 6649, 6630

מיקום/כתובת: 
רמת אביב הוותיקה – רמת אביב א' ודרום רמת אביב ב' 

 – ובדרום  ורחוב אנדרסן, במזרח  גינת טאגור   – גבולות: בצפון 
רח' חיים לבנון, במערב – דרך נמיר בשל ערכיה ההיסטוריים-
תרבותיים, הקהילתיים והסביבתיים של שכונות רמת אביב א' 

ודרום רמת אביב ב',
 77 ניתנת בזאת הודעה בדבר הכנת תכניות על פי סעיף   .1

לחוק התו"ב.
קביעת תנאים על פי סעיף 78 לחוק התו"ב, להוצאת היתרי   .2
הריסה  היתרי  ו/או  בקרקע  לשימוש  היתרים  ו/או  בנייה 

לרבות שימוש חורג, בתחום המדיניות, כדלקמן: 
היתרי  ו/או  בנייה  היתרי  להוצאת  תנאים  לקבוע  א. 
 78 סעיף  פי  על  שינוייה,  על   38 תמ"א  מכח  הריסה 

לחוק התו"ב כדלקמן: 
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כל זאת, למעט במגרשים שאושרה החרגתם בהחלטה   
מתאימה.

תוקף התנאים: עד תאריך 19.7.2020. ה. 

דורון ספיר  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה תל–אביב-יפו  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת תכנית מס': 
501-0530337

שם התכנית: שינויים ותוספות ברח' צפת 10
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב, 

מופקדת תכנית מפורטת תכנית מפורטת מס': 501-0530337.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/105/מצ/1 

המהווה כפיפות לתכניות הבאות: 
תמ"א 38,

 ,501-0416891
בב/164

שטח התכנית: 431.000

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: בני ברק

כתובות: צפת 10

גושים וחלקות: 
גוש: 6123 חלקה/ות: 357

מטרות התכנית: 
שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף 62א)א()4(.    .1

62א)א( סעיף  עפ"י  לבנייה  המותר  הכולל  השטח  הגדלת    .2
)16()א()1(.

שינויי בינוי עפ"י סעיף 62א)א()5(.    .3
תוספת קומה וניוד שטחים שניתן לאשר בדרך של הקלה    .4

עפ"י סעיף 62א)א()9(. 
תוספת קומה ושטחים עפ"י תמ"א 38.   .5

עיקרי הוראות התכנית: 
קווי בניין:  א. 

בחזית צפונית מ–4.0 מ' ל–0.0 מ'. )בנייה בקיר משותף    )1(
בין 2 המגרשים(.

קו הבנין הצידי )דרום( יהיה 3.60 מ' במקום 4.00.   )2(
 7.00 במקום  מ'   5.40 יהיה  )מזרח(  האחורי  הבנין  קו    )3(
ארון  הבלטת  למעט  מותרת(,  בליטה  לאחר  מ'   6.00(

קודש, וח. מדרגות חרום.
בנייה מעבר לקוי הבנין הנ"ל, תהיה סטייה ניכרת.    )4(

שטחים:  ב. 
התכנית  עפ"י  המותרים  ל–60%  מעבר   20% תוספת    )1(

הראשית.
שינויים שניתן לאשר בדרך של הקלה:  ג. 

תוספת קומה ג', מעבר ל-2 הקומות המותרות.   )1(
ניוד שטחים בין הקומות.   )2(

הגבהת גובה הקומות, כמסומן בנספח הבינוי.   )3(
תוספת קומה ושטחים עפ"י תמ"א 38 )קומה ד(.   )4(

 תמ"א 38 - תמ"א 38 - עיבוי
הריסה ובנייה

הנחיות 
עיצוב לבינוי

בהתאם  גמר  חומרי  פשוט,  בינוי  1( נפח 
להנחיות לעיצוב מגורים.

חצר  קטע  סיפוח  או  גן  דירות  יותרו  2( לא 
משותפת לשימוש פרטי.

לטופוגרפיה  בהתאם  וניקוז  3( פיתוח 
המקורית וללא דירוג.

פרצלציה 
במגרש עם 
מס' מבנים

בכפוף להסכמת 50% ויותר מבעלי הדירות.

מדובר בקומה/קומות מלאות בתוספת 65% מתכסית )*(
קומה טיפוסית שיבונו על הגג ע"פ תכנית ג-1

נכון לרוב בנייני השיכון. בניינים שהפנייתם מזרח-)**(
התייחסות  יקבלו  מיוחדת  שהעמדתם  או  מערב 
פרטנית. בניינים אלה מסומנים כמגרש מיוחד )קווקוו 

אדום בהיקף( במפת המדיניות

צמודים )***( מבנים  בעיבוי לשלושה   38 בפרויקט תמ"א 
ויותר יתאפשר חניון תת"ק בתכסית לפי תכנית ע-1 
ותוך שימוש ברמפת ירידה אחת במיקום שיאושר על 

ידי מהנדס העיר. תקן החניה יהיה 1: 1.

)לאחר )****( המבוקש  הבניין  קו  בין  ימדדו  חצר  רוחב 
הקלה( לבין קו הבניין הדרומי של הבניין שמצפון לו. 
ביותר  הצפוני  הינו  הבקשה  נשוא  שהבניין  במקרה 

במבנן, תבחן ההקלה בהתאם לבניינים שמדרום לו.

היתר  ו/או  חורג  שימוש  ו/או  בנייה  היתר  יוצא  לא  ב. 
המדיניות  במפת  המסומנים  באזורים  הריסה 
למעט  באדום/כחול(,  )צבועים  לתב"ע  כמומלצים 
מתחם טאגור המסומן ב–A2 בתשריט המצורף, אשר 
לדעת הועדה המקומית עלול לפגוע במגמות התכנון 
החדש המבוסס על מסמך המדיניות. כמו כן, רשאית 
להתנות  ו/או  היתרים  להגביל  המקומית  הועדה 

תנאים להתרתם במגמה להתאימם לתכנון החדש.
בכל בקשה להיתר בנייה בתחום המדיניות הכוללת  ג. 

בקשה לתוספת חניה: 
לא תותר חניה עילית אלא במסגרת מתחמי החניה   .1

המשותפת.
תת  חניה  להתיר  רשאית  המקומית  הועדה   .2
קרקעית בקונטור הבניין באזורים שחלה עליהם 
תכנית תא/ע/1. תותר חריגה מהקונטור הנסיבות 

מיוחדות לאחר חוו"ד מהנדס העיר.
בקרקע  לשימוש  ו/או  לבנייה  היתרים  יינתנו  לא  ד. 
במידה וההיתר עלול לפגוע לדעת הועדה המקומית 
תל – אביב יפו במגמת התכנון החדש. כמו כן רשאית 
להתנות  ו/או  היתרים,  להגביל  המקומית  הועדה 
החדש,  לתכנון  להתאימם  במגמה  להיתרים  תנאים 
המבקש  בהתחייבות  האישור  קבלת  להתנות  וכן 
פיצויים  תביעת  ללא  השימוש  ו/או  המבנה  לסלק 

במידה וימצאו מנוגדים לתכנית שתאושר. 
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חזיתות  ציפוי  לרבות  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי   .5
בחומרי גמר קשיחים. 

סוכות,  לרבות  הדרומי,  הבניין  מקו  בליטה  כל  תותר  לא   .6
אדניות וכדו'. 

אם ייהרס הבניין יחזרו קווי הבניין לקדמותם.   .7
לא תותר העברת שטחים מהדירות המורחבות למקומות   .8

אחרים בבניין. 
תובטח יציבות הבניין בזמן העבודות ולארח הבנייה.   .9

התוספות ייבנו עפ"י ת.י. 413 לרעידות אדמה.   .10

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
12.1.2017 ובילקוט הפרסומים 7416, בתאריך 5.1.2017 

נמצאת   )1 תשריט  וגרסת   6 הוראות  )גרסת  האמורה  התכנית 
דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  מבשרדי 
המלך 11, בני ברק, טל' 03-5776487, ובמשרדי הועדה המחוזית 
כל  125, תל אביב.  בגין  דרך  קריית הממשלה,  מחוז תל אביב, 
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל. 
חנוך זייברט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי רמת השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
553-0514406

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  השרון,  רמת 
מונה   ,553-0514406 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  תל-אביב 

גרסת הוראות: 4 מונה גרסת תשריט: 4

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי רש / 443 
שינוי רש / 446 

שינוי רש / 1 / 446 
שינוי רש / מק / 998

השטחים הכלולים בתכנית: 
שטח התוכנית: 1533.000

רשות מקומית: רמת השרון
ישוב: רמת השרון

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6414 מחלקה: 156 עד: 156 שלם

מטרות התכנית: 
תוספת זכויות בנייה על פי סעיף 62א)א()16()א()1( לחוק לצורך 

הרחבת מרפסות. 

עיקרי הוראות התכנית: 
לחוק   )1( )א(   )16( )א(  62א  סעיף  פי  על  בנייה  זכויות  תוספת 
לצורך הרחבת מרפסות בקומות טיפוסיות, ב 16 יח"ד מתוך 25 

יח"ד הקיימות בבניין. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

שינויי בינוי:  ד. 
בליטת מותרות בחזית ובעורף יותרו גם בקומת הקרקע.   )1(
ה.   הבינוי הסופי לעניין ציפוי חזיתות, עיצוב הבניין ופיתוח 

המגרש, יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה.
עבודות  בזמן  צפון  מצד  הקיים  המבנה  יציבות  תובטח  ו.  

ההריסה והבנייה. 
הריסת המבנה הקיים תיעשה בתאום עם היחידה לאיכ"ס  ז.  

לרבות לעניין פינוי פסולת בניין וכדו'. 
תכנית  עפ"י  עיקריים  שימושים  יותרו  הקרקע  בתת  ח.  

בב/105/מצ/1 בכפוף לאישור השימוש הציבורי. 

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

דרך בגין 125, תל אביב(.

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

של המתנגד. 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
501-0223446

 שם התכנית: שינויים ברח' ז'בוטינסקי 146 - 
בב/מק/3330

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 501-0223446

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/מק/105/אגפים, 501-0175646

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
402 מ"ר

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: ז'בוטינסקי 146

גושים וחלקות: 
גוש: 6122 חלקה/ות: 923

מטרות התכנית: 
הרחבת יח"ד קיימות עפ"י סעיף 62א)א()12(  .1
שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף 62א)א()4(.   .2

עיקרי הוראות התכנית: 
מ'   0.0  – ל  רח' מפרץ שלמה  לכיוון  דרומי  בניין  קו  שינוי   .1

במקום 5.0 מ' )3.5 מ' אחרי בליטה(. 
לפי  כולל(  )שטח  מ"ר   140 עד  הקיימות,  הדירות  הרחבת   .2

62א)א()12( לחוק. 
בב/מק/105/אגפים  לתכנית  בהתאם  ההרחבה  אופן   .3

ותכנית בב/מק/105/ג/4. 
לא תותר חלוקת הדירות המורחבות ליח"ד נוספות.   .4
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המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
חד/1240 א, חד/1240, חד/450 ה, חד/2020

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חדרה 

שדרות בגין - כביש 13 , חדרה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10008 חלקות במלואן: 221

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת 210 מ"ר בשטחי בנייה עיקריים מ–1575 מ"ר במצב   .1

מאושר ל–1785 מ"ר במצב מוצע.
תוספת 2 יחידות דיור מ–15 יח"ד במצב מאושר ל–17 יח"ד   .2

במצב מוצע.
 . תותר בניית קומה 9 כקומה הכוללת דירה חד מפלסית   .3
שטח הקומה לא יעלה על 75% משטח הקומה שמתחתיה.

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

חיפה, טלפון: 04-8633427(.

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
302-0353433

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
חיפה,  מחוז  ובנייה  לתכנון  ובמשרדי הועדה המחוזית  חדרה, 
בגוש  הוראות   -  302-0353433 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 

10037 חלקה 84 חדרה. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי חד/מק/1001/ג

שינוי חד/765
שינוי חד/1038
שינוי חד/1001

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חדרה

הרברט סמואל , חדרה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10037 חלקות במלואן: 84

מטרת התכנית: 
1. איחוד וחלוקה של מגרשים לפי סעיף 62א)א()1(

2. קביעת הנחיות והוראות בינוי לפי סעיף 62א)א()5(.
3. תוספת שטח בנייה לפי סעיף 62א)א()16(.

4. שינוי בקו בנין אחורי לפי סעיף 62א)א()4(.

בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, רמת השרון, 
הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   ,41 ביאליק  שד' 

המחוזית )כתובת: מנחם בגין 125 תל אביב, טל' 03-7632580(

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי רמת השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
553-0509984 - באישור שר האוצר

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 553-0509984. 

מונה גרסת הוראות: 3 מונה גרסת תשריט: 3

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות רש / 210 / א 

שינוי רש / 371 
שינוי רש / 698 

כפיפות רש / 781

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: רמת השרון

ישוב: רמת השרון, שכונה: רחוב: סמ חרצית מס' בית: 8
סמטת חרצית פינת סמטת ורד

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6614 מחלקה: 165 עד: 165 שלם
גוש: 6614 מחלקה: 166 עד: 166 שלם

עיקרי הוראות התכנית: 
62א)א(ס"ק  סעיף  עפ"י   6614 בגוש  ו-166   165 חלקות  איחוד 
מבנים  ביעוד  אחד  שטח  תא  ליצור  מנת  על  התו"ב,  לחוק   1

ומוסדות ציבור, ללא שינוי בסה"כ זכויות הבנייה. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
25/4/2017 ובילקוט פרסומים 7490, עמ' 5291, בתאריך 27/4/2017.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז מרכז, )כתובת: מנחם 
רשאי  המעוניין  כל   ,)03-7632580 טלפון:  אביב,  תל   125 בגין 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

אבי גרובר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה רמת השרון  

מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
302-0285320

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
חיפה,  מחוז  ובנייה  לתכנון  ובמשרדי הועדה המחוזית  חדרה, 
הוראות  שינוי   -  302-0285320 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 

בנייה-לסרי יעקב. 
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שינוי קו בניין צידי מ-4.0 מ' ל-3.6 מ', על פי סעיף 62א)א(  ה.  
ס"ק )4( לחוק התכנון והבנייה.

הגדלת תכסית קרקע מ-30% ל-45% על פי סעיף 62א)א(  ו.  
ס"ק )5( לחוק התכנון והבנייה.

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

חיפה, טלפון: 04-8633427(.

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

תשמ"ט - 1989. 
צביקה גנדלמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה חדרה  

מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור

  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
308-0486233

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  כרכור,  חנה  פרדס 
 -  308-0486233 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  חיפה,  מחוז 

תוספת זכויות לחדר על הגג ברחוב המושב. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ש/135/א

שינוי 308-0173096
כפיפות מק/ש/961/ב

כפיפות ש/299
כפיפות ש/מק/950/א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: פרדס חנה-כרכור

רחוב המושב 35, פרדס חנה-כרכור

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10074 חלקות במלואן: 559

עיקרי הוראות התכנית: 
הרחבת 2 יחידות דיור ע"י תוספת 50 מ"ר לחדר על הגג לכל 

אחת במבנה מגורים קיים.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
משרדי הועדה פתוחים לקהל, או באתר האינטרנט של הועדה 
vaada.phk.org.il בתפריט תכניות בנין עיר. כל מעונין בקרקע, 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבנין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה פרדס חנה כרכור, בשעות קבלת קהל. כתובת: רחוב דרך 
 077-9779933 טלפון:  כרכור,  חנה  פרדס   1022 ת.ד.   ,22 הבנים 

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה לשינוי מיקום השצ"פ מבלי לשנות את שטחו.  .1

קביעת הוראות לבינוי:   .2
דהיינו  חמישית  מקומה  הבניין  דירוג  חובת  ביטול  א. 

תותר בניית הבניין ללא דירוג בכל קומות המגורים.
בבניין מעורב למסחר ומגורים אין חובת קומת עמודים  ב. 

בין מסחר למגורים.
במצב  מ"ר   2580.39 מ-  עיקרי  שטח  מ"ר   306 תוספת  ג. 

המאושר ל- 2886.39 מ"ר במצב מוצע.
במצב  מ'  מ-6  שצ"פ  לכיוון  אחורי  בניין  בקו  שינוי  ד. 

מאושר ל-3 במצב מוצע.

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

חיפה, טלפון: 04-8633427(.

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
302-0506410

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
חיפה,  מחוז  ובנייה  לתכנון  ובמשרדי הועדה המחוזית  חדרה, 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 302-0506410 - גוש 10408 חלקה 

33 - תוספת יח"ד ושטחים. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות חד/450/ה

כפיפות חד/2020
שינוי חד/811

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חדרה

כפר ברנדייס ברנדיס 33, חדרה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10408 חלקות במלואן: 33

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת מס' יחידות הדיור המותר במגרש מ-5 ל-6 יח"ד,  א.  

על פי סעיף 62א)א( ס"ק )8( לחוק התכנון והבנייה.
שהם  המגרש,  משטח   7% בשיעור  עיקרי  שטח  תוספת  ב.  
149.38 מ"ר, על פי סעיף 62א)א( ס"ק )16()א()2( לחוק התכנון 

והבנייה.
תוספת שטחי שירות בתת הקרקע מ-250 מ"ר ל-720 מ"ר,  ג.  

על פי סעיף 62א)א( ס"ק )15(.
שינוי קו בניין אחורי מ-6.0 מ' ל-4.0 מ', על פי סעיף 62א)א(  ד.  

ס"ק )4( לחוק התכנון והבנייה.
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כשטח  המגרש  משטח  אחוז   7 של  בנייה  זכויות  תוספת  ד.  
עיקרי, עפ"י סעיף 62א )א( )16( )א( )2( לחוק.

שינוי תכסית קומת הקרקע ל–40% עפ"י סעיף 62א )א( )5(  ה.  
לחוק.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  המשרדים 
משרד הפנים www. iplan.gov.il כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
יהוד  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .6 הקסמים  מרבד  רח'   , מונוסון 
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, קרית הממשלה, 

רמלה, טלפון: 08-9788444(. 

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי יהוד מונוסון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
411-0519066

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מונוסון  יהוד 
צוקרמן-  -  411-0519066 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מרכז, 

טננבוים גרסת הוראות 14 תשריט 8

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות יד/2/10004
כפיפות יד/מק/2113
כפיפות יד/מק/5001

כפיפות ממ/916
שינוי ממ/865

שינוי ממ/865/א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: יהוד מונוסון

רחוב טננבוים 20 פינת צוקרמן 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6727 מחלקה: 368 עד: 368 בשלמות

מטרות התכנית: 
הקמת 4 יחידות על המגרש

קביעת הוראות בינוי
הגדלת אחוזי בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת הצפיפות ל4.22 יחידות לדונם על פי סעיף 62א)א(    .1

סעיף קטן )9(.
הגדלת מס' יחידות דיור ל4 יחידות במקום 2 יחידות דיור    .2

למגרש על פי סעיף 62א)א( סעיף קטן )8(,
ועיצוב אדריכלי על פי סעיף 62א)א( סעיף  הנחיות בינוי    .3

קטן )5(.
הגדלת תכסית קרקע למטרות עיקריות ל37% על פי סעיף    .4

62א)א( סעיף קטן )9(.

שלוחה 3. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 
כתובת: שד' הפלי"ם 15 ב' חיפה טלפון: 04-8616252. 

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

תשמ"ט - 1989. 
חיים געש  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה פרדס חנה - כרכור  

מחוז מרכז

מרחב תכנון מקומי יהוד מונוסון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
411-0470088

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מונוסון  יהוד 
 25 קפלן   -  411-0470088 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מרכז, 

יהוד גרסת הוראות 10 תשריט 8

מהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 יד/6009

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

כפיפות יד/2/10004
כפיפות יד/מק/2113
כפיפות יד/מק/5001

כפיפות ממ/916
כפיפות יד/מק/5007
כפיפות ממ/1/10004
כפיפות ממ/2/10004

שינוי גמ/365/א
שינוי ממ/865

שינוי ממ/865/א
שינוי יד/מק/5041

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: יהוד מונוסון

קפלן 25

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6684 מחלקה: 66 עד: 66 חלקי

מטרות התכנית: 
הדיור  ליחידת  שרות  שטחי  הוספת  במגרש,  יח"ד   4 קביעת 

הנוספת וסימון מבנים להריסה.

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת 4 יח"ד במגרש במקום 3 יח"ד, עפ"י סעיף 62א)א()8(  א.  

לחוק.
קביעת מרחק בין בניינים בהתאם למסומן בתשריט. ב.  

סעיף  עפ"י  מ',  ל-9.50  מ'  מ-9.00  המבנים  בגובה  שינוי   ג.  
62א )א( )4א( לחוק.
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עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 
תשמ"ט - 1989. 

יאיר רביבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה לוד  

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
408-0341701

נת/מק/545/א/15 - מתחם אופק
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965 , כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז וועדה 

מחוזית מרכז מופקדת תוכנית מפורטת: מס' 408-0341701 

המהווה שינוי לתוכניות הבאות: 
שינוי נת/7/400

שינוי נת/545/א/1
שינוי נת/545/א/5

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
רשות מקומית - נתניה.

רחוב: ד"ר יוסף בורג - מתחם אופק

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 9133 חלקות במלואן: 8, 10, 12, 63, 68, 74, 75, 76, 156, 175

גוש: 9133 חלקי חלקות: 145, 152, 159, 167, 177

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים והגדלת שטחים    .1

ציבוריים לפי סעיף 62א)א()1( לחוק.
שינוי לבינוי לפי סעיף 62א)א()5( לחוק.   .2

קביעת קווי בניין עפ"י סעיף 62א)א()4( לחוק.   .3
עפ"י  יח"ד  ל-124  יח"ד  שינוי מ-42  יח"ד   82 תוספת של   .4

סעיף 62א)א()8( לחוק.
קביעת מס' קומות: שני מבנים של 19ו-15 קומות מעל ק.    .5
כניסה גבוהה )כולל ק. ביניים( ו-2 קומות מרתף עפ"י סעיף 

62א)א()4א( לחוק.
62א)א1()1()א()2(  סעיף  עפ"י  מ"ר   3858 של  שטח  תוספת    .6
הועדה  שאישרה  בתכנית  השטחים  מסה"כ   60%( לחוק. 

המחוזית(
62א)א1()1()א()1(  סעיף  עפ"י  מ"ר   2974 של  שטח  תוספת    .7
הועדה  בתכנית שאישרה  מסה"כ השטחים   100%( לחוק. 

המחוזית(
62א)א()16()א()1(  סעיף  עפ"י  מ"ר   1066 של  שטח  תוספת    .8

לחוק. )20% מגודל מגרש בבנייה רוויה(
תוספת שטח של 200 מ"ר )50 מ"ר ל-4 מגרשים( עפ"י סעיף    .9

62א)א()16()א()2( לחוק.
לציבור  הנאה  זכות  קביעת  תוך  פתוח  פרטי  פיתוח שטח   .10
ושימוש בו והגדלת השטח הכולל המותר לבנייה ב-15%, 
בסה"כ תוספת שטח של 1411 מ"ר עפ"י סעיף 62א)א1()12( 

לחוק.
סעיף  עפ"י  קידמי  לק.ב.  מעבר  מ'   2 עד  מרפסות  הבלטת    .11

62א)א()9( לחוק.
תוספת שטח תת קרקעי של 4900 מ"ר לפי סעיף 62א)א1()8(    .12

לחוק.
הגדלת שטחים לצורכי ציבור עפ"י סעיף 62א)א()3( לחוק.   .13

סעיף  לפי  ב7%  עיקריות  למטרות  בנייה  אחוזי  הגדלת    .5
62א)א()16()א()2(

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  המשרדים 
משרד הפנים www. iplan.gov.il כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
יהוד  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .6 הקסמים  מרבד  רח'   , מונוסון 
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, קרית הממשלה, 

רמלה, טלפון: 08-9788444(. 

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

תשמ"ט - 1989. 
יעלה מקליס  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה יהוד-מונוסון  

מרחב תכנון מקומי לוד

הודעה בדבר הפקדת מס' 406-0210229
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מרכז,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לוד, 

מופקדת מס' 406-0210229 . 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות לד/610

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: לוד
רחוב הסיירים, לוד

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 4026, מחלקה: 219 בשלמות

מטרות התכנית: 
שינוי קווי בנין בהתאם לסעיף 62 א )א( סעיף קטן )4( של חוק 

התכנון והבנייה

עיקרי הוראות התכנית: 
מ'   0.63 עד  מ'  קיים מ-5  למבנה  נקודתי  דרומי  בנין  קו  שינוי 

עפ"י המסומן בתשריט

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

)כתובת: הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל' 08-9788444(. 

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
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שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, 
העתק   ,03-9007289 טלפון:  העין  ראש   ,21 שילה  העין,  ראש 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, 

קרית הממשלה, רמלה, טלפון: 08-9270170(. 

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

תשמ"ט - 1989.  

מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס' 418-0541003

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  העין,  ראש 
 -  418-0541003 מס'  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  מרכז, 

 .Eו A ביטול הוראת סטייה נכרת מתכניות החלות על מתחם

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי רנ/265/א
שינוי רנ/300/א

כפיפות רנ/265/ב

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 , E- ו A

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 5495 מחלקה: 28 עד: 28 חלקי

גוש: 5498 מחלקה: 7 עד: 8 חלקי
גוש: 5501 מחלקה: 1 עד: 1 חלקי

גוש: 5504 מחלקה: 13 עד: 13 חלקי
גוש: 5581 מחלקה: 1 עד: 2 חלקי

גוש: 24201 מחלקה: 1 עד: 2 חלקי
גוש: 24201 מחלקה: 4 עד: 4 חלקי
גוש: 24205 מחלקה: 1 עד: 1 חלקי
גוש: 24205 מחלקה: 9 עד: 9 חלקי

גוש: 24205 מחלקה: 10 עד: 10 חלקי
גוש: 24205 מחלקה: 14 עד: 14 חלקי

מטרות התכנית: 
לאפשר לוועדה המקומית, הוספת זכויות בנייה, יח"ד וקומות, 
ע"י  מתכנית(,  נכרת  )סטיה  והבנייה  התכנון  לתקנות  בהתאם 

ביטול הסעיפים הרלוונטיים לכך בתכניות המאושרות.

עיקרי הוראות התכנית: 
ביטול ההוראה מתכנית רנ /265 /א, פרק יב', ס"ק 3, לפי    .1

סעיף 62א )א( )5( לחוק התכנון והבנייה.
ביטול ההוראה מתכנית רנ/300/א, פרק ה', הערות לטבלאות    .2
)5( לחוק התכנון  )א(  זכויות הבנייה ס"ק 4, לפי סעיף 62א 

והבנייה.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 

הגדלת השטח הכולל לבנייה לצורכי ציבור מ-2260 מ"ר    .14
ל-16036 מ"ר עפ"י סעיף 62א)א1()6( לחוק.

 2 מעל  קומות  ל-3  קומות  מ-2  לשב"צ:  קומות  תוספת    .15
קומות מרתף עפ"י סעיף 62א)א()4א( לחוק.

הרחבת דרך לפי סעיף 62א)א()2( לחוק.   .16
לפי  מ"ר  ל-964  מ"ר  מ-692  פתוח  ציבורי  שטח  הגדלת    .17

סעיף62א)א()3( לחוק.

 8.30 משעה  א,ד,ה  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בקרקע  מעונין  כל   16.00 עד   12.00 משעה  ב,  וביום   11.30 עד 
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
מבין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
 09-8603170 טלפון:  נתניה,  ספיר,  ק.  אזה"ת   ,6 הצורן  ובנייה, 
ערר   / המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  התנגדות  העתק 

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

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

תשמ"ט - 1989.
שמעון שר  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה נתניה  

מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית 
מספר 418-0131003

והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה 
ראש העין, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז, 
 -  418-0131003 מספר  מקומית  מתאר  תכנית  שינוי  מופקדת 

משפחת חדד, הינדי, חלה ועולי. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לתוכנית רנ/מק/201/ג/2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
מצפה אפק תורי זהב,  ראש העין

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:   5512 מחלקה:   31 עד:   31 בשלמות

מטרות התכנית: 
הגדלת זכויות בניה ושינוי קו בנין אחורי לצורך הסדרת בנייה 

עתידית.

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת זכויות בנייה לשטחים של 7% משטח המגרש לפי   .1

סעיף 6א )א( ס"ק )16(.
מ-43%  דיור  יחידת  לכל  הבניה  תכסית  שטח  הגדלת   .2

ל-48% לפי סעיף 62א)א(ס"ק)9(.
המסומן  על-פי   ואחוריים  צידיים  בניין  קווי  קביעת   .3
לצורך  מ'   2.70 צידי  בניין  וקו  ל-4.50  )אחורי  בתשריט  

בנייה עתידית(. לפי סעיף 62א)א(ס"ק)4(.
ההתגוננות  תקנות  לפי  לממ"דים  שירות  שטחי  תוספת   .4
האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים(, תש"ן 1990 סעיף 197 א.
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מ"ר,  ב–11,500  למשרדים  עיקריים  שטחים  הגדלת    .1
מ–50,000 מ"ר ל–61,500 מ"ר )תוספת של 23% לשטחי 
המשרדים המאושרים לפי תכנית רנ/150( בתא שטח 

300 )איחוד של מגרשים 34 37-(
עד  מ"ר,  ב–11,500  למסחר  עיקריים  שטחים  הקטנת    .2

ל–10,000 מ"ר בתא שטח 300.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   ,3858 עמוד   ,7455 פרסומים  ובילקוט   13/01/2017

 .22/02/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ראש העין, רחוב שילה 21, ראש העין טלפון: 03-9007289 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז מרכז, כתובת: הרצל 91, קרית 
הממשלה רמלה, טלפון: 08-9270170. כל המעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

חנוך עוז  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה ראש העין  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדה שינוי תכנית מתאר מס'
 רצ/ מק/7/18/22/1 - 413-0370619

והבנייה,  בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לציון,  ראשון 
מרכז מופקדת תכנית מתאר רצ/ מק/7/18/22/1 - 413-0370619, 

ונה מדפיס הוראות: 32, מונה תדפיס תשריט: 13

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
רצ/18/22/1  שינוי לתוכנית 

רצ/מק/51/22/1 כפיפות  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ראשון לציון 

הנשיא,  יהודה  רבי  קלמן,  הלוי,  דוד  חיים  הרב  רח'  כתובות: 
מישור הנף, ראשון לציון.

גושים וחלקות בשלמותן: 
גוש: 4247, חלקות: 534-533, ח"ח: 535

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי מיקום מגרש מסחרית בתכנית קיימת והגדרת מגרשים 

ציבורייים בתחום התכנית.
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג ' סימן ז' לחוק. א. 

הרחבת דרך. ב. 
קביעת קווי בניין. ג. 

קביעת זכות מעבר. ד. 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעונין  כל   ..  www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה, הכרמל  בעתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
העתק   ,03-9547905 פקס:   03-9547577  : טלפון  ראשל"צ,   20
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, 

קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 08-9788444.

ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 03-9007289 טלפון:  העין  ראש   ,21 שילה  העין,  ראש  ובנייה, 
)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלפון: 08-9270170(. 

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

תשמ"ט - 1989. 

 מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
418-0464388

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

418-0464388 - מרכז עסקים צומת קסם- מגרש צפון מערבי.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות תמא/2/4

כפיפות רנ/150

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
איזור תעסוקה לב ישראל , ראש העין

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 4252 מחלקה: 120 עד: 120 חלקי

גוש: 8877 מחלקה: 16 עד: 16 חלקי
גוש: 8877 מחלקה: 30 עד: 30 חלקי

מטרות התכנית: 
ריכוז זכויות בנייה למשרדים במגרש אחד )תא שטח 300( כדי 

לאפשר את הקמתו של קמפוס משרדים גדול.

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה של מגרשים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק, מבלי  א.  
סעיף  לפי  קרקע  יעוד  כל  של  הכולל  השטח  את  לשנות 

62א)א()1( לחוק באופן כדלקמן: 
37- ביעוד מסחר ומשרדים לתא   34 איחוד מגרשים    .1

שטח אחד בצפון )300(
בילוי  מסחר,  ביעוד   B 41-ו  A 41 מגרשים  העברת    .2
 4122- ו   4111-4112 שטח  לתאי  בהתאמה  ומשרדים 

.4121
לחוק;   )3( 62א)א(  לפי סעיף  ציבור  הגדלת שטחים לצרכי  ב.  
מסחר  יעוד  חשבון  על  מ"ר  ב–200  שצ"פ  יעוד  הגדלת 

ומשרדים.
קביעת שינוי קו בנין לפי סעיף 62א)א()4( לחוק. ג.  

עיצוב  או  בינוי  בדבר  תכנית  לפי  הוראות  של  שינוי  ד.  
אדריכלי לפי סעיף 62א)א()5(

20.4.3 של התכנית הראשית  מבוקש שינוי של סעיף    .1
)בסעיף 6.13( באופן שגובה קומת מרתףנטו לא יעלה 
עליונה  מרתף  קומת  למעט  מ'(,   2.4 )במקום  מ'   3 על 

שגובהה יותאם לכניסת משאיות.
מבלי  בתכנית,  המותרים  הבנייה  שטחי  חלוקת  שינוי  ה.  
שימוש   בכל  לבנייה  המותר  הכולל  השטח  את  להגדיל 

ביותר מ-50%, לפי סעיף 62א)א()6( לחוק באופן כדלקמן: 
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מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מס' רצ/ מק/10/1/ב/30 
413-0491688

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מתאר  תכ'  שינוי  אישור  בדבר  תשכ"ה-1965,   והבנייה, 
רצ/ מק/10/1/ב/30 - 413-0491688, מונה תדפיס הוראות: 15, 

מונה תדפיס התשריט: 12

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
רצ/10/1/ב שינוי לתוכנית 

רצ/10/1/ב/1   
רצ/10/1ב/9   

רצ/10/1/ב/1/א    

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ראשון לציון

כתובות: הנורית 4-10 ראשון לציון.

גושים וחלקות בשלמותן: 
גוש: 5036, חלקה: 168, ח"ח: 169

עיקרי הוראות התכנית: 
תכנית איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים וללא שינוי 

בשטח הכולל של ייעודי הקרקע.
תכנית איחוד וחלוקה להחלפת שטחים בין מגרש מגורים וש.צ.פ. 
שינוי  ללא   - ואפקטיבי  רגולרי  מגורים  מגרש  יצירת  לצורך 

בסה"כ שטחי הבנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 19.7.17 
ובילקוט הפרסומים 7751 , עמוד 7983 בתאריך 23.7.17

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 
www.pnim.gov.il . התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
ראשל"צ,   20 הכרמל  ראשל"צ,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   03-9547577 טלפון: 
כתובת: הרצל 91, קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 08-9788444. כל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מס' 413-0461194, 
רצ/מק/2/129/22/1

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
 והבנייה, תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס' 413-0461194, 
תדפיס  מונה   ,14 הוראות:  תדפיס  מונה  רצ/מק/2/129/22/1, 

התשריט: 9

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
413-0133843 שינוי לתוכנית 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ראשון לציון

שכונה: רקפות

גושים וחלקות:
גוש: 4246 חלקי חלקות: 6, 11, 82, 175

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

כתובת, טלפון ונייד.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' רצ/ מק/1/4/29/1 
413-0471094 -

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לציון,  ראשון 
 ,413-0471094 רצ/מק/1/4/29/1,  מתאר  תכנית  מופקדת  מרכז 

מונה תדפיס הוראות24, מונה תדפיס התשריט: 17

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לתוכנית: רצ/4/29/1

 כפיפות: רצ/1/1/יג

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ראשון לציון 

כתובות: אח"י בת גלים, ראשון לציון

גושים וחלקות בשלמותן: 
גוש: 2704, חלקה: 38

גוש: 2710, ח"ח: 28

עיקרי הוראות התכנית: 
מסחרי  מרכז  עבור  הבנייה  והוראות  בזכויות  לשינוי  תכנית 

בשכונת שער הים במערב הער
תוספת שטחי בנייה. א. 
שינוי בקווי הבניין. ב. 

שינוי הגבה ותוספת קומה. ג. 
קביעת זיקת הנאה. ד. 

העברת שטחים בין הקומות. ה. 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעונין  כל   ..  www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה, הכרמל  בעתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
העתק   03-9547905 פקס:   03-9547577  : טלפון  ראשל"צ,   20
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, 

קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 08-9788444.

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

כתובת, טלפון ונייד.
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המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
הצ / 1-4 / 0א 

הצ / 1-4 / 100 
הצ / 1-4 / 100א 

הצ / 130 
הצ / 1-4 / 130ג 

הצ / 1-4 / 16 
הצ / 1-4 / 200 

הצ / מק / 1-4 / 130ז

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
קדימה-צורן, רחוב: גד מס' בית: 7

גושים וחלקות בשלמותן: 
גוש: 8036 חלקה: 246 

שטח התכנית : 0.796 דונם 

מטרת התכנית : 
א. הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה לפי סעיף 62 א )א( )16( . 
ב. הגדלת תכסית הקרקע המותרת לבנייה לפי סעיף 62 א )א()5(. 

עיקרי הוראות התכנית : 
הגדלת השטח העיקרי ב-7% מ-240 מ"ר ל-295 מ"ר. לפי  א.  

סעיף 62 א )א( )16( )2(,לחוק. 
הגדלת תכסית הקרקע המותר בסמכות ועדה מקומית לפי  ב.  

סעיף 62 א )א( )5( לחוק. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1/2/2017 ובילקוט הפרסומים 7437, התש"ס, עמ' 3042, בתאריך 

1/2/2017

לתכנון  המרחבית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:  נתניה,  פולג,  אזה"ת  1ג'  הצורן  "שרונים"  ולבנייה 
8636012-09 ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז המרכז, )כתובת: 
כל   .)9788444-08  : טלפון  רמלה,  הממשלה  קרית   ,91 הרצל 
המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מרחבי שרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
457-0198770

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המרחבית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
שרונים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 457-0198770 )הצ/מק/431/1-4( 

- גירסאת תקנון מס' 31 ותשריט 17.

המהווה שינוי לתכניות הבאות : 
הצ / 1-4 / 0א 

הצ / 1-4 / 100א 
הצ / 130 

הצ / 1-4 / 130ג 
הצ / 1-4 / 200 
הצ / 1-4 / 42 

הצ / מק / 1-4 / 130ז

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם : 
קדימה-צורן, רחוב: הלבונה 

גושים וחלקות:
גוש: 8041 חלקות: 100, 101 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין בתא שטח 17 מ-5 מטר ל-0.   .1

שינוי קווי בניין בתאי שטח מס' 19 ו-20:    .2
קו בניין קדמי- מ-5 מטר ל-2 מטר  

קו בניין אחורי וצידי- מ-5 מטר ל-2 מטר  
קו בניין לשצ"פ- מ-5 מטר ל-0.  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 2.12.16
ובילקוט הפרסומים מס' 7398 , עמוד 1380 בתאריך 8.12.16.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 
www.pnim.gov.il . התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
ראשל"צ,   20 הכרמל  ראשל"צ,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   03-9547577 טלפון: 
כתובת: הרצל 91, קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 08-9788444. כל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
דב צור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר אישור תכנית 401-0451591
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
התשכ"ה 1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית מס' -401
0451591 המהווה שינוי לתכניות מקומיות: חש/3/2, חש/4/2, 
חש/ ד',  חש/2/10  חש/2/10,  חש/15/10,  משמ/47,  חש/10/10, 

מק/29/2, חש/11/10

בשטח כלולים בתכנית ומיקומם: 
מושב בני ציון

גושים וחלקות:
גוש: 8042, חלקי חלקה: 88

שטח התכנית: 15.197 דונם  

עיקרי הוראת התכנית: 
הוספת 50 מ"ר שטח עיקרי  .1

שינוי הוראות בינוי ע"י ניוד שטח עיקרי בין יחידות הדיור   .2
המותרות לבנייה.

הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 7543 מתאריך 
11/07/2017

חוף- המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
וכן   ,09-9596505 טלפון   60990 מיקוד  שפיים  קיבוץ  השרון 
טלפון   91 הרצל  רחוב  ברמלה  המחוזית  הועדה  במשרדי 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעונין  כל   .9788444-08

שהמשרדים אמורים להיות פתוחים לקהל.

אלי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חוף השרון  

מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת: 457-0340877
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 457-0340877 

)הצ/מק/412/1-4( – גירסאת תקנון מס' 14 תשריט 7.
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מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי יקנעם עלית

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
222-0499376

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה 
תשכ"ה- 1965 )להלן: "החוק"(, כי במשרדי הוועדה המקומית 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  עלית,  יקנעם  ולבנייה  לתכנון 
בסמכות  מפורטת  תכנית  מופקדת  צפון  מחוז  ובנייה  לתכנון 

ועדה מקומית מס' 222-0499376, גרסת: הוראות 21 תשריט 11

המהווה שינוי/כפיפות לתוכניות הבאות: 
שינוי לתכנית: 

222-0229583
 1/ג/מק/בת/10/245 

1/מע/מק/21/245 
ג/12883 
ג/9027 

ג/בת/ 245 

כפיפות לתכנית: 
תמא / 3

ג / 20861 

יזם: שער יקנעם שותפות מוגבלת, עיריית יקנעם עילית

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם: 
ישוב: יקנעם עלית

כתובת: אזה"ת צפוני יקנעם עילית

שטח התכנית: 18130.000 מ"ר

גושים וחלקות: 
גוש: 11098 : חלקי מחלקה: 22 עד: 24 : חלקי 
גוש: 11098 : חלקי מחלקה: 31 עד: 35 : חלקי 
גוש: 11098 : חלקי מחלקה: 36 עד: 36 : שלם 

גוש: 11098 : חלקי מחלקה: 37 עד: 37, : שלם  
גוש: 11098 : חלקי מחלקה: 38 עד: 38 : חלקי 
גוש: 11098 : חלקי מחלקה: 45 עד: 47 : חלקי 

גוש: 11098 : חלקי מחלקה: 271 עד: 271 : חלקי 
גוש: 11098 : חלקי מחלקה: 273 עד: 273 : חלקי 

גוש: 12780 : חלקי מחלקה: 14 עד: 14 : שלם 

מגרשים:
מגרש: 106 שלם 
מגרש: 108 שלם 
מגרש: 109 שלם 
מגרש: 219 שלם 

מגרש: 2201 שלם 
מגרש: 2202 שלם 

מטרות:
 תוספת שטחים לתא שטח 106 

עיקרי הוראות התכנית: 
לתכנית  ג'   6.3.10 סעיף  לפי   .106 שטח  לתא  שטחים  הוספת 

ג/20861 

שטח התכנית: 1.788 דונם

מטרת התכנית : 
הגדלת מס' יח"ד במגרש 3 ובמגרש 4 ויצירת מסגרת תכנונית 
לבית דו משפחתי במגרש 3 ובמגרש 4 שבחלקות 100,101 בגוש 

 .8041

עיקרי הוראות התכנית : 
משפחתי  דו  בבית  יח"ד  ל-2  מאחת  יח"ד  מס'  הגדלת    .1

 . )101A במגרש 3 )תא שטח
משפחתי  דו  בבית  יח"ד  ל-2  מאחת  יח"ד  מס'  והגדלת   

 . ) 100B במגרש 4 )תא שטח
שבחלק מחלקות 100,101 שבגוש 8041 ע"פ סעיף 62 א )8(  

לחוק התכנון והבנייה. 
לפי  המיועד  במגרש  לבנייה  המותר  הכולל  הגדלת שטח   .2
תכנית שאישרה הועדה המחוזית למגורים בשיעור שלא 
ועדה  בסמכות   4 ובמגרש   3 במגרש  מ"ר   50 על  יעלה 

מקומית לפי סעיף 62א)א()16()2( לחוק התכנון והבנייה. 
שינוי קו בנין כמפורט לעיל:   .3

במגרש 3 שינוי בקו בניין דרומי מ-8.00 מ' ל-5.00 מ'.  א.  
במגרש 4 שינוי בקו בניין דרומי מ-8.00 מ' ל- 5.00 מ'.  ב.  

בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א )א( )4( לחוק.   
שינוי בהוראות בדבר גודל מגרש עליו מותר להקים יח"ד    .4
במבנה  יח"ד  לשתי  מ"ר  ל-506  אחת  ליח"ד  מ"ר  מ-500 
אחד בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א )א( )7( לחוק . 

קביעת זיקת הנאה למעבר רכב והולכי רגל בגוש 8041 ח"ח   .5
100,101 )חלק ממגרשים 3,4,2,( בסמכות ועדה מקומית לפי 

סעיף 62א )א( )19( לחוק . 
 4 ,ובמגרש   3 במגרש  ל–35%  מ–30%  תכסית  הגדלת   .6

בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א )א( )9( לחוק . 
קביעת הוראות בתכנית בדבר בינוי ופיתוח בסמכות ועדה   .7

מקומית לפי סעיף 62א )א( )5( לחוק. 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הצורן  ובנייה,  לתכנון  המרחבית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
התנגדות  העתק   .09-8636012 טלפון:  נתניה,  פולג,  אזה"ת  1ג' 
קרית   ,91 הרצל  )כתובת:  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא 

הממשלה רמלה, טלפון: 08-9788444(. 

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

עבודתו(, תשמ"ט-1989.
רון מוסקוביץ'  

מ"מ יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ובנייה שרונים  
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04-9591668 דוא"ל: vaada@yoqneam.org.il, ובמשרדי הועדה 
המחוזית, נצרת עילית, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 
בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל   www.pnim.gov.il

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דני גולדברג  
מהנדס העיר, יקנעם עילית  

 מרחב תכנון מקומי נצרת עילית 

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
212-0541623

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  עילית,  נצרת 
תכנית  מופקדת   1753005 עילית,  נצרת   ,29 יצחק  מעלה  צפון, 
מפורטת מס' 212-0541623 - שינוי בקווי בנין באזור תעשייה 

ב -נצרת עילית. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/3885

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: נצרת עילית

המתכת 3, נצרת עילית

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 17742 חלקות במלואן: 20

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בקו בנין

שינוי בתכסית קרקע

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

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

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב התכנון המקומי נצרת עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 

212-0497263
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 212-0497263.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
כפיפות ג/בת/235

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: נצרת עילית

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
יקנעם  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
vaada@ :דוא"ל  04-9591668  : 04-9596095 פקס  עלית, טלפון: 

הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   ,yoqneam.org.il
המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון.

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

תשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
222-0478297

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 222-0478297 
גרסת:  עילית,  יקנעם   ,23 דן  ואחורי-  צידי  בנין  קווי  שינוי   -

הוראות 12 תשריט 7

יזם: מנשה ויעל מרדכי

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:   
ג/במ/55 

בכפיפות לתוכניות הבאות:   
1/מק/מע/ג/במ/16/55 

ג/20678 
ג/20861 

גנ/17132 
יק/מק/02/297 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
רשות מקומית: יקנעם עילית

כתובת: רח' דן 23

535.000 מ"ר

מגרשים:
מגרש: 33

גושים וחלקות:
גוש: 12568 : חלקי מחלקה: 33 עד: 33 : שלם 
גוש: 12568 : חלקי מחלקה: 34 עד: 34 : חלקי 

מטרות: 
שינוי קווי בנין לתוספת בנייה. 

עיקרי הוראות התכנית: 
מ' במקום   1.4 ל  62א)א(4,צידי  לפי סעיף  בניין  קווי  שינוי   .1
אחורי  בנין  קו  2.שינוי  במטבח.  קיימת  לתוספת  מ'   3

)נקודתית( ל-4.3 מ' במקום 5 מ' לתוספת בנייה. 
מתן הוראות והנחיות בינוי בהתאם.   .2

 7/7/2017 בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
ובילקוט הפרסומים 7610 בתאריך 01/11/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה יקנעם עילית , רח' צאלים 1, טלפון: 04-9596095 פקס : 
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מרחב תכנון מקומי צפת

הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית 
מס' 216-0383745

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 216-0383745, 

גרסת: הוראות 23, תשריט 14

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
ג / 12617
ג / 4285

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ועדה מקומית צפת

שכונה: רחוב: נוף כנרת מס' בית: 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 13532 מחלקה: 53 עד: 53 שלם

מטרות התכנית: 
שינוי זכויות והוראות בנייה .

קביעת מפלס ה 0.00
קביעת המפלס עליון למבנה

קביעת תכסית
קביעת גובה מבנה

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת מס' יחידות דיור .   - 

שינוי קווי בנין צידי.   - 
קביעת מפלס ה 0.00 ל )546.00( למפלס אבסולוטי   - 
קביעת המפלס אבסולוטי עליון למבנה ל )553.20(   - 

הגדלת שטחי בנייה מ- 447 מ"ר)עיקרי( ל- 497 מ"ר)עיקרי(,   - 
תוספת 50 מ"ר שטחי בנייה לפי תיקון 101 לחוק 

קביעת תכסית   - 
קביעת גובה מבנה   - 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים זמן צפון-שרון 
- 03/02/2017 מעריב השבוע - 02/02/2017 ובילקוט פרסומים 

7445, מיום 09/02/2017 עמ' 3380.

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
ולבנייה, רח' ירושלים 50, צפת, טל' 04-6927465, על המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.
אילן שוחט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה צפת  

מרחב תכנון מקומי גליל עליון 

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
253-0337642

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  עליון,  גליל 
 – שניר   –  253-0337642 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  צפון, 
גר'  ומסחר.  לתיירות  משק  מבני  מיעוד  בנייה  זכויות  העברת 

הוראות: 28, גר' תשריט: 21.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/11094 

כפיפות תמא/34/ב/3 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 17465 חלקי חלקות: 1

עיקרי הוראות התכנית: 
ומבנים  מסחר  ביעוד  מינמלי,  שטח  תא  שטח  גודל  שינוי 

ומוסדות ציבור עפ"י ס' 62א. )א( )7( בחוק התכנון והבנייה.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16/06/2017 ובילקוט פרסומים 7524, בתאריך 12/06/2017. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 04-86478828 טלפון:   ,16 הגלבוע  רחוב  עילית,  נצרת  ובנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון, כתובת: מעלה יצחק 29, 
נצרת עילית, טלפון: 04-6508555, כל המעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אלכס גדלקין  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה נצרת עילית  

מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
215-0432534

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
צפון,  ובנייה מחוז  לתכנון  ובמשרדי הועדה המחוזית  עפולה, 
שטח  הרחבת   -  215-0432534 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 

ציבורי ברחוב וולפסון. הוראות - 6 תשריט - 4

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות ג/12567
כפיפות ג/18647

שינוי ג/12185

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עפולה, וולפסון וולפסון, עפולה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 16682 חלקי חלקות: 1, 2

עיקרי הוראות התכנית: 
הרחבת שטח מבני ציבור עפ"י סעיף 62א)א(3

שינוי קווי בניין עפ"י סעיף 62א)א(4

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
- עפולה, רחוב יהושוע 47 , עפולה טלפון: 04-6520341. העתק 
קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

הממשלה - משרד הפנים נצרת עלית , טלפון: 04-6508508(. 

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

תשמ"ט - 1989. 
שלמה מליחי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה עפולה  
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גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 12399 חלקות במלואן: 110

עיקרי הוראות התכנית: 
הוספת שטח בנייה למגורים של 50 ממ"ר במגרש 110 במצפה 

עדי. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כלמעונין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, מ.א. עמק 
יזרעאל טלפון: 04-6429660. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
טלפון:  עלית,  נצרת  הפנים,  משרד  )כתובת:  המחוזית  הועדה 

.)04-6508508

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

תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
254-0530030

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

גרסת   .254-0530030 מס'  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 
הוראות 3 תשריט 3

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/11594

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עמק יזרעאל

ישוב: אלוני אבא

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 12815 חלקות במלואן: 90

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת שטח עיקרי לבנייה 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כלמעונין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, מ.א. עמק 
יזרעאל טלפון: 04-6429660. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
טלפון:  עלית,  נצרת  הפנים,  משרד  )כתובת:  המחוזית  הועדה 

.)04-6508508

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

תשמ"ט - 1989.

כפיפות תממ/9/2 
כפיפות ג/15443 
כפיפות תמא/35

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: הגליל העליון

ישוב: שניר

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 13265 מחלקה: 2 עד: 3 חלקי
גוש: 13265 מחלקה: 5 עד: 7 חלקי

גוש: 13265 מחלקה: 9 עד: 10 חלקי
גוש: 13265 חלקה: 11 בשלמות

מטרות התכנית: 
העברת זכויות בנייה מייעוד של מבני משק לייעוד של תיירות 

ומסחר. 

הוראות התכנית: 
שינוי בזכויות בנייה בתחום התכנית באותה תכנית - על    .1

פי סעיף 62א)א(6 לחוק
שינוי גודל מגרש שניתן להקים עליו בנין - על פי סעיף    .2

62א )א( 7 לחוק.
שינוי כיסוי קרקע המתאפשר במגרש.   .3

שינוי קווי בנין - על פי סעיף 62א)א(4 לחוק.   .4

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
בקרקע,  מעונין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה, גליל עליון, ד.נ. גליל עליון 12100, טלפון: 04-6816373. 
)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

קרית הממשלה נצרת עלית , טלפון: 04-6508503(.

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

תשמ"ט - 1989.
יהודה וולמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה גליל עליון  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
254-0350009

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
יזרעאלים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,
 11 הוראות  גרסת   .254-0350009 מס'  מופקדת תכנית מפורטת 

תשריט 10

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/9595

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ.א. עמק יזרעאל

ישוב: עדי
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עיקרי הוראות התכנית: 
 איחוד וחלוקה ללא הסכמה בגוש 21181 חלקות 82,69 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 

ובנייה, ת.ד.80 סכנין, טלפון 04-6746741.

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

תשמ"ט - 1989.
נביל דאהר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה לב הגליל  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית בסמכות הועדה 
המקומית מס' 257-0423780

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

מס' 257-0423780. גרסה: תשריט- 9 הוראות- 20 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
ג / 6706 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: בסמת טבעון 

גושים / חלקות לתכנית: 
גוש: 12685 מחלקה: 20 עד: 20 שלם 
גוש: 12685 מחלקה: 64 עד: 64 חלקי 

מגרשים:
מגרש: 61 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בהוראות בנייה. 

 - שינויים מקומיים בקו בניין צידי 
 - קביעת קו בנין קדמי וצדדי 0 עבור גשר חניה ומחסן. 

 - שינוי בגובה מבנה מותר 
 - קביעת הוראות בנוגע להריסה 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19/5/2017 ובילקוט פרסומים 7515, עמ' 6335, בתאריך 1/6/2017. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
עילית.  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  כתובת:  העמקים"  "מבוא  ובנייה 
צפון  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   ,04-6468585 טלפון: 
כתובת: רח' מעלה יצחק 29 נצרת עלית, טל': 04-6508503. כל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
פתוחים לקהל או באתר הוועדה www.mavo.co.il. וכן האתר 

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

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מבוא העמקים  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
254-0536284

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
יזרעאלים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון, 
 1 הוראות  גרסת   .254-0536284 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 

תשריט 1

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/14121

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עמק יזרעאל

ישוב: בית שערים

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 11249 חלקות במלואן: 58

עיקרי הוראות התכנית: 
 שינוי בקווי בניין 

 שינוי בכיסוי קרקע 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כלמעונין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, מ.א. עמק 
יזרעאל טלפון: 04-6429660. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
טלפון:  עלית,  נצרת  הפנים,  משרד  )כתובת:  המחוזית  הועדה 

.)04-6508508

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

תשמ"ט - 1989.
עידו דורי  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה יזרעאלים  

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
262-0426114 - גלג/55/16/49/12

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
גרסת   262-0426114 מס'  מפורטת  תכנית  ,מופקדת  הגליל  לב 

תשריט 9,גרסת הוראות 7 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/לג/מק/49/12/10598 

שינוי ג/10598

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עראבה

ישוב: עראבה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 21181 חלקות במלואן: 69, 82
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מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אילת  המקומית   הועדה 
מס':  תכניות  הוראות  כל  חלות  זו  תכנית  על   .602-0176529
הוראותיהן,  כל  על   2/03/115/22,  2/03/115/12  ,2/03/115/11
למעט השינויים הכלולים בתכניות אלו. מונה תדפיס הוראות 

מס' 7, מונה תדפיס תשריט מס' 6

המבקש: רוברט סיבוני " עדי נכסים בע"מ"

שטח התכנית: 8.909 דונם 

מטרת התכנית: 
איחוד וחלוקת מגרשים במתחם פנורמה, אילת

מיקום: 
רחוב אילות )105( 61 ישוב: אילת, רחוב חטיבת נגב פינת רח' אילות

גוש וחלקה: 
גוש:  40039  ח"ח:  12,10,9
גוש:  40039  ח"ח 37,35,32

עיקרי הוראות התכנית: 
חלוקת מגרש מס' 12 - 6015 מ"ר, עפ"י תשריט, לשלושה  א. 

תאי שטח: 
תא שטח -121 4051 מ"ר.  
תא שטח -122 1267 מ"ר.  
תא שטח -123 697 מ"ר.  

עפ"י סעיף 62א)א(4 בחוק תכנון ובנייה.  
זכויות הבנייה המאושרות יוקצו עפ"י המצב הקיים לתא   

שטח 122 בלבד.
תאי שטח 123-121 הם ללא זכויות בנייה.  

קווי בניין עפ"י התשריט, בתא שטח 122, הם קווי בניין 0  ב. 
עפ"י המבני הקיים עפ"י סעיף 62א)א(4 בחוק.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית , בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע , בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית , וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים , למשרדי הועדה מקומית אילת. כתובת- רח' חטיבת 
ההתנגדות  העתק   .08-6367114 טלפון:  אילת  ת.ד.14   , הנגב 
רח'   - כתובת  מחוז הדרום.  הועדה המחוזית  יומצא למשרדי 

התקווה 4, ת.ד. 68 באר- שבע 84100 טלפון: 08-6263820

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

תשמ"ט - 1989.

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
 602-0498899

נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 89 , לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית ב"ש ובמשרדי הועדה 
על   602-0498899 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אילת  המקומית 
תכנית זו חלות כל הוראות תכנית מס'214/03/2, 2/מק/417 למעט 

השינויים הכלולים בתכנית זו.

שטח התכנית: 0.454 דונם.

מיקום: 
גוש: 40129 חלקה: 115 מגרש 297 רובע 6 באילת.

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
255-0439703

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  הגליל",  "מעלה 
מס'  מפורטת  תכנית  מפורטת  תוכנית  מופקדת  הצפון,   מחוז 

 .255-0439703

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 שינוי ל- ג / 14561 
שינוי ל- ג / 19734

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ.א. מעלה יוסף 

ישוב: מושב עין יעקב - חוות לולים דרום מערבית עפ"י תכנית 
הרפורמה

גושים/ חלקות לתכנית: 
 גוש: 18420 מחלקה: 11 עד: 11 חלקי

 גוש: 18420 מחלקה: 12 עד: 12 חלקי 
 גוש: 18420 מחלקה: 30 עד: 30 חלקי

 תא שטח : 201 ו 301 עפ"י תכנית ג/19734 

עיקרי הוראות התכנית: 
הקיים  למצב  בהתאם  השונים  היעודים  בין  שטחים  החלפת 
ללא  הבנייה  והוראות  הבניין  קווי  שינוי  בשטח,  והמתוכנן 
ו-ג/19734  ג/14561  ת.ב.ע  מ  המותרים  הבנייה  באחוזי  שינוי 
המאושרות בהתאם למצב הקיים בשטח במגרשים 201 ו-301.

עפ"י סעיפים סעיף 62 א )א( 1 , 4

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9979659 טלפון:  הגליל"  "מעלה 
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה קריית הממשלה ת.ד 

595 נצרת עלית 17000 

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

תשמ"ט - 1989. 
מושון גבאי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מעלה הגליל  

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי אילת

  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
602-0176529

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובמשרדי  ב"ש  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
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 ,  ) עבודתו  וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 
תשמ"ט - 1989.

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 
602-0419341

נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0419341, 
תכנית זו כפופה לתכניות מפורטות מס' 17/110/17 ו6/110/03/2 
זו.  בתכנית  הכלולים  השינויים  למעט   , הוראותיהן  כל  על 

הוראות תכנית גרסה 12 , תסריט מצב מוצע מונה תדפיס 10

המבקש: גדי ברנס 

שטח התכנית: 0.822 דונם

מיקום: 
סמטת עופרים 126 , שכונת מאפיה , אילת

עיקרי הוראות התכנית: 
א',  יעוד קרקע לפי הנחיות מבא"ת: מאזור משולב  שינוי    )1

למגורים ותיירות.
 : בחוק  )א(4א  א   62 סעיף  עפ"י  לבניין  מרבי  גובה  קביעת    )2

מוצע גובה מבנה עד +52.90 )19.30מ'.(
 212.8( ניוד 40%  9 בחוק:  )א(  62א  ניוד שטחים עפ" סעיף    )3
מ"ר( שטח עיקרי ממעל הקרקע אל מתחת לקרקע )התאמה 

זכויות בנייה למצב לפי היתר בנייה קיים( .
תוספת  )א(16בחוק:  62א  סעיף  עפ"י  בנייה  זכויות  תוספת    )4

20% שטח עיקרי 20% )106.4 מ"ר(.
סה"כ במפלס מתחת לכניסה הקובעת :   

שטח עיקרי מאושר - אפס, מוצע 40% )212.8 מ"ר(,  
שטח שרות מאושר ומוצע - 60% )319.2 מ"ר( ו–100% )532   
מ"ר( לחניה סה"כ 851.2 מ"ר, במפלס מעל לכניסה הקובעת-

שטח עיקרי מאושר - סה"כ 200% )1064 מ"ר(, מוצע - 180%   
)957.6 מ"ר( לפי ניוד 40% ותוספת 20% שטחים עיקרים,

שטח שרות מאושר ומוצע - 80% )425.6 מ"ר(.  
שינוי הוראות בינוי עפ"י סעיף 62א )א( 5 בחוק :   )5

מאושר - מקום נסיגות בבניין ומיקום לארקדות מוצלות   
 2-3.5 בין  של  נסיגה  מחייב  הבניין:  חזית  לאורך  לחניה 
בתחום  הגג  הל  עם מצללה  הקומות העליונות  מ' בשתי 

הנסיגה בגובה קומה אחת לפי תכנית 17/110/03/2,
מוצע - בנייה ללא נסיגה.  

שינוי קווי בנין עפ"י 62סעיף א )א( 4 בחוק:   )6
חזית קדמי-מזרחי: מאושר - 4.0 מ', מוצע - 4.0 מ'.   

חזית צדית / צפונית: מאושר - קו בנין אפס, מוצע - קו   
בנין 4.7-3.5 מ'. 

חזית אחורית/דרומי: מאושר קו בנין 3.0 מ', מוצע - קו בנין   
2.3-1.0 מ' וקו בנין אפס נקודתי.

חזית צדית/מערבי : מאושר - 4.0 מ', מוצע - קו בנין 4.0 מ'   
וקו בנין אפס נקודתי. 

קביעת קווי בנין לבריכה עפ"י סעיף 62א )א( 4 בחוק: מוצע    )7
- קו בנין קדמי/ מזרחי אפס.

 ,  08.06.2017 בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
ובילקוט הפרסומים מס'7532 י"ג ג' בתמוז התשע"ז עמוד 7088, 

בתאריך 27.06.2017.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי   08-6367114/5 טל:   ,88000 אילת   ,14 ת"ד  ובנייה, 

המבקש: ציון בן שלוש 

עיקרי הוראות התכנית: 
שטח עיקרי מאושר : 178.49 מ"ר עיקרי.

קטן  סעיף  62א')א(  סעיף  לפי  מ"ר   50 של  עיקרי  שטח  תוספת 
16)א()2(, לטובת סגירת החלל העובר בקומה א' ותוספת חדרים.  

סה"כ שטח עיקרי: 228.49 מ"ר. 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית , בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע , בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית , וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים , למשרדי הועדה מקומית אילת. כתובת- רח' חטיבת 
ההתנגדות  העתק   .08-6367114 טלפון:  אילת  ת.ד.14   , הנגב 
רח'   - כתובת  מחוז הדרום.  הועדה המחוזית  יומצא למשרדי 

התקווה 4, ת.ד. 68 באר- שבע 84100 טלפון: 08-6263820

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

תשמ"ט - 1989.

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
602-0319384

נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 89 , לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית ב"ש ובמשרדי הועדה 
על   602-0319384 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אילת  המקומית 
תכנית זו חלות כל הוראות תכנית מס' 49/101/02/2 , 92/101/02/2 

למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

שטח התכנית: 9.552 דונם.

מקום: 
גוש: 40040 חלקה: 81 מגרש : 

גוש: 40128 חלקות : חלקי חלקות: 1

 in on the park eilat ltd :המבקש

עיקרי הוראות התכנית: 
ניוד 620 מ"ר שטח עיקרי מתת יעוד מגורים מיוחד לתת יעוד 

תיירות.
מגורים: מאושר 5000 מ"ר, מוצע 4,380 מ"ר.

מלון: מאושר 8000 מ"ר מוצע 8,620מ"ר, בסמכות מקומית עפ"י 
סעיף קטן 62 א' )א(

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית , בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע , בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית , וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים , למשרדי הועדה מקומית אילת. כתובת- רח' חטיבת 
ההתנגדות  העתק   .08-6367114 טלפון:  אילת  ת.ד.14   , הנגב 
רח'   - כתובת  מחוז הדרום.  הועדה המחוזית  יומצא למשרדי 

התקווה 4, ת.ד. 68 באר- שבע 84100 טלפון: 08-6263820

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
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מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית 
מס' 605-0441626 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
5 / 03 / 201 כפיפות

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, שכונה: רחוב: הנגבי מיכאל מס': 7 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38368 מחלקה: 17 עד: 17 שלם

טרת התכנית: 
רוויה  בבנייה   508 מס'  במגרש   201/03/5 מס'  לתוכנית  שינוי 
באזור מגורים ב' עבור דירות מס' 12/7, 10/7 הנמצאים בקומה 

עליונה על ידי: 
– 2610מ"ר ללא שטח  הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה מ 
לחנייה מקורה ל – 2670מ"ר ע"י הוספת 60מ"ר שטח עיקרי עבור 
סגירת חלק של  תוך  דירה  לכל  )30מ"ר   12/7  ,10/7 מס'  דירות 

מרפסת גג (, לפי סעיף 62א )א( )16(. 

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

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

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

תשמ"ט – 1989 .

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 605-0479741
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
 " הנקראת  מפורטת  תכנית  שינוי  המהווה  תכנית  מופקדת 

תכנית מס' 605-0479741 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
5 / במ / 198 שינוי 
5 / מק / 2379 שינוי
5 / מק / 2404 שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, שכונה: רחוב: עיט מס': 38 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38269 מחלקה: 75 עד: 75 שלם

 גוש: 38269 מחלקה: 122 עד: 122 חלקי

מטרת התכנית: 
 שינוי לתוכנית מס' 5/במ/198 ,5/מק/2379 , 5/מק/2404 במגרש 

מגורים חד משפחתי מס' 316, ברח' עיט 38, נווה זאב, פלח 7. 
לפי  מ"ר  ל-397  מ"ר  מ-310  בנייה  זכויות  סה"כ  הגדלת    .1

סעיף 62א )א1( )1( )א( )1(. 

הועדה המחוזית מחוז דרום ברח' התקווה 4 ת"ד 68, באר שבע 
84100 ובאתר משרד האוצר טל: 08-6263820. כל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
602-0464370

התכנון  לחוק   ,  89 לסעיף  בהתאם   , הודעה  בזה  נמסרת 
ב"ש  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965,  והבנייה, 
 ובמשרדי הועדה המקומית אילת מופקדת תכנית מפורטת מס' 
מס'  תכנית  הוראות  כל  חלות  זו  תכנית  על   602-0464370
הכלולים  השינויים  למעט  2/מק/437  2/מק/417,   ,214/03/2

בתכנית זו.

שטח התכנית: 7.044דונם.

גושים וחלקות:
גוש: 40127 חלקה: 81 מגרש : 

גוש: 40128 חלקות : 19-30 חלקי חלקות: 117-119 

המבקש: אחים שרבט

עיקרי הוראות התכנית: 
הוספת יח"ד אחת לכל מגרש, סה"כ הגדלת מס' יח"ד בכל    .1

התכנית מ-12 ל-24 יח"ד, ע"פ סעיף 62א)א(8
הקלה בקו בנין צידי הקבוע בתכנית מס' 2/מק/437 מ-3מ'    .2

ל-2.7מ'. ע"פ סעיף 62א)א( 4.
קביעת קו בנין עילי לקו הגג העליון.ע"פ סעיף 62א)א( 4.   3

בניית  לאפשר  מנת  על  רגל  להולכי  הנאה  זיקת  קביעת    .4
מדרגות עבור יחידות הדיור העליונות בצמוד לקו המגרש 

62 א )א( 19.
הגדלת סך זכויות הבנייה במגרשים : הוספת 50 מ"ר עיקרי    .5
שירות  והוספת שטחי  62א)א(16)א()2(  סעיף  ,ע"פ  למיגרש 

בהיקף של 20 מ"ר עבור כל יח"ד חדשה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית , בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע , בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית , וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים , למשרדי הועדה מקומית אילת. כתובת- רח' חטיבת 
ההתנגדות  העתק   .08-6367114 טלפון:  אילת  ת.ד.14   , הנגב 
רח'   - כתובת  מחוז הדרום.  הועדה המחוזית  יומצא למשרדי 

התקווה 4, ת.ד. 68 באר- שבע 84100 טלפון: 08-6263820

ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
 ,  ) עבודתו  וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

תשמ"ט - 1989.
משה אלמקייס  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה אילת  

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 605-0441626
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
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מגרש 126A )מופיע כמגרש 126א בתשריט חלוקה 25/תח/196(:    .2
תוספת זכויות בנייה לשטח עיקרי מעל הקרקע בסך 90 מ"ר . 

 23 בסך  הקרקע  מעל  שירות  לשטח  בנייה  זכויות  תוספת   
מ"ר , ניוד שטחי שירות מתחת לקרקע אל מעל הקרקע בסך 

55 מ"ר . 
פירוט שטחי שרות לכל יחידת דיור : בניית מחסן עד 9 מ"ר,   .3

בניית חניה מקורה עד 15 מ"ר , ממ"ד עפ"י חוק . 
קביעת מיקום והנחיות לבניית מחסנים עפ"י נספח בינוי.    .4

קביעת הנחיות לבניית חניות .    .5
קביעת הנחיות לבניית מרתפים ודרכי הגישה אליהם .    .6

קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי .    .7

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
שדרות  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
ההתנגדות  העתק   .08-6563182 טלפון:   1 ת.ד  דימונה,  הנשיא 
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: משרד הפנים קריית 

הממשלה התקווה 4 באר שבע טלפון 08-6263799(. 

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי דימונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
607-0469684

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

מופקדת תכנית מפורטת מס' 607-0469684. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
חלק מ- 25 / 03 / 110 / 3

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: דימונה

ישוב: דימונה, רחבת הפלמ"ח

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 39521 מ חלקה: 14 עד: 14 שלם

עיקרי הוראות התכנית: 
 הסדר מצב קיים ע"י תוספת זכויות בנייה לבית מגורים קיים 

 ברח' משעול חירם 8, דימונה ע"י הוספת זכויות בנייה בשיעור 
של 37 מ"ר.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
שדרות  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
ההתנגדות  העתק   .08-6563182 טלפון:   1 ת.ד  דימונה,  הנשיא 
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: משרד הפנים קריית 

הממשלה התקווה 4 באר שבע טלפון 08-6263799(. 

שטח עיקרי: מ-200 מ"ר ל-270 מ"ר.    -
הכניסה  מפלס  מעל  שירות  שטחי  שירות:  שטחי    -
הקובעת מ-35 מ"ר ל-52 מ"ר )עבור סככת רכב 30 מ"ר, 

מחסן 10 מ"ר וממ"ד 12 מ"ר(. 
שטחי שירות מתחת לקרקע ללא שינוי )75 מ''ר מרתף(.    -

שינוי וקביעת קווי בניין לפי סעיף 62א )א( )4(.    .2
שינוי תכסית מרבית מ-185 מ"ר )37%( ל-264.5 מ"ר )50%(    .3

לפי סעיף 62א )א( )9(. 

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

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

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

תשמ"ט – 1989 .
טל אל-על  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה באר שבע  

 מרחב תכנון מקומי דימונה

  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
607-0463851

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

מופקדת תכנית מפורטת מס' 607-0463851. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 חלק מ- 25 / 02 / 101 / 34

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: דימונה

ישוב: דימונה

 תאי שטח 123 ו126A בגוש 400495 מהווים שכונה של 12 יח"ד 
צמודי קרקע בשכונת "צפונית" בפלח F הנמצאת בשלבי בנייה 

ופיתוח מתקדמים.
לכל  ככניסה  25 ממערב המשרתת  מס'  בדרך  גובלת  זו  חלקה 
12 יח"ד. מצפון ישנו שביל להולכי רגל הנשפך אל תוך ייעור 
עירוני הממוקם מצד מזרח ומדרום ומהווה חציצה בין הפלחים 
כולן  השכונות  את  המחברת  ראשית  דרך  מדרום  השונים. 

ונקראת דרך 7.

גושים/ חלקות לתכנית: 
 גוש: 400505 מ חלקה: 1 עד: 1 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
 ,123 מגרשים   F פלח   " צפונית   " בשכונת  ממוקמת  זו  תכנית 

126A רח' הר המוריה בדימונה מטרת התוכנית כוללת : 
מגרש 123 : תוספת זכויות בנייה לשטח עיקרי מעל הקרקע    .1
מתחת  השירות  משטח  בנייה  זכויות  ניוד  מ"ר,   18 בסך 

לקרקע אל שטח השירות מעל הקרקע בסך 15 מ"ר . 
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 מרחב תכנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
616-0473579

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 616-0473579 
- אזה"ת עד הלום מגרש 54ח'-תיקון קו בנין צידי צפוני גרסת 

הוראות מס' 9, גרסת מונה תשריט מס' 7.

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

שינוי 8/בת/8

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: באר טוביה, אזה"ת עד הלום.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 2636 מחלקה: 3 עד: 3 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
תיקון קו בנין צידי ימני )צפוני( מ-5 מ' ל-3 מ' בהתאם לסעיף 
וניצול  התכנון  שיפור  עבור  והבנייה  התכנון  בחוק  62א)א(4 
מיטבי של תכסית המגרש המותרת. ללא תוספת זכויות בנייה.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 14/04/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
שבהם  ובשעות  בימים  בה,  לעיין  וניתן  טוביה"  "באר  ובנייה 
השעות  בין  ה'  א',  ימי  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
00. כתובת: בנין   :00-16 :12 ג' בין השעות  וימי   00 :00-13 :10
טוביה  באר  התעשייה  אזור  טוביה,  באר  האזורית  המועצה 
בתכנית  לעיין  ניתן  בנוסף,   .08-8509771 טלפון:   1 ניר  רחוב 
באר   4 התקווה  רח'  כתובת:  דרום  המחוזית  הועדה  במשרדי 
שבע טלפון: 08-6263795. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

דרור שור  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה באר טוביה  

 מרחב תכנון מקומי נגב מערבי

  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
651-0350447

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מערבי,  נגב 
דרום, מופקדת תכנית מפורטת מס' 651-0350447 - שינוי קווי 
הוראות  גרסה  מס'  הבשור.  עין  מושב   ,6A מס'  במגרש  בניין 

תכנית: 13, מס' גרסה תשריט מצב מוצע: 13

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 285/03/7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: אשכול

 עין הבשור

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 100901 חלקות במלואן: 39, 40

גוש: 100901 חלקי חלקות: 111

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

תשמ"ט - 1989. 
בני ביטון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה דימונה  

 מרחב תכנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
616-0286013

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  טוביה,  באר 
הגדרה   -  616-0286013 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  דרום, 
גרסת  ביצרון.  בנחלה, משפחת הררי,  מגורים  אזור  מחדש של 

נתוני הוראות מס' 19 , גרסת נתוני תשריט מס' 13.

יזם התכנית: אסתר הררי

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 118/03/8

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: באר-טוביה, מושב ביצרון.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 2761 חלקות במלואן: 31

גוש: 2761 חלקי חלקות: 35

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה תכנוני של השטחים בנחלה, בין ייעוד מגורים 
בישוב כפרי לקרקע חקלאית לפי סעיף 62 א )א( )1(, תוך שמירה 
על שטחי ייעודי הקרקע )3 דונם למגורים בישוב כפרי(. שינוי 
בקווי הבנייה הקבועים בתכנית לפי סעיף 62 א)א( )4(, הוראות 

בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים לפי סעיף 62א )א()5(.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. ימי א', ה' בין השעות 10: 
00-13: 00 וימי ג' בין השעות 12: 00-16: 00. כל מעוניין בקרקע, 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה באר טוביה, כתובת: בנין המועצה האזורית באר טוביה, 
אזור התעשייה באר טוביה רחוב ניר 1. טלפון: 08-8509771. אתר 
ההתנגדות  העתק   /http: //btv.bartech-net.co.il אינטרנט: 
4 באר  יומצא למשרדי הועדה המחוזית כתובת: רח' התקווה 

שבע טלפון: 08-6263795. 

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

תשמ"ט - 1989. 
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 מרחב תכנון מקומי נגב מערבי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
651-0428508

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מערבי,  נגב 
שינוי   -  651-0428508 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  דרום, 
חלוקת שטחי בנייה ושינוי קו בנין - מושב שיתופי שלומית. 
מס' גרסה הוראות תכנית: 24, מס' גרסה תשריט מצב מוצע: 16

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 482/03/7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: אשכול

ישוב: שלומית 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 100767 חלקי חלקות: 174, 177

גוש: 100768 חלקות במלואן: 131, 132, 133
גוש: 100770 חלקי חלקות: 175

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קו בנין קדמי בתא שטח 3, שינוי חלוקת שטחי הבנייה 
בין תא שטח 1 לתא שטח 3, אישור תכנית בינוי לתא שטח 1,2,3 

שינוי בגובה בנין ובתכסית.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה נגב מערבי, מ.א מרחבים צומת גילת ד.נ. הנגב 8410000 
טלפון: 08-6899696. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה 
שבע  באר   4 התקווה  רח'  הממשלה,  קריית  כתובת:  המחוזית 

טלפון: 08-6263791(. 

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי נגב מערבי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
651-0514216

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 
651-0514216 - מגרש ציבורי מס' 403 - מרפאת מבועים. מס' 

גרסה הוראות תכנית: 8, מס' גרסה תשריט מצב מוצע: 5

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות 4/1080/2
שינוי 5/192/03/7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מרחבים

ישוב: מבועים

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין במגרש )תא שטח( מס' 6A במושב עין הבשור.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה נגב מערבי, מ.א מרחבים צומת גילת ד.נ. הנגב 8410000 
טלפון: 08-6899696. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה 
שבע  באר   4 התקווה  רח'  הממשלה,  קריית  כתובת:  המחוזית 

טלפון: 08-6263791(. 

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי נגב מערבי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
651-0376210

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מערבי,  נגב 
דרום, מופקדת תכנית מפורטת מס' 651-0376210 - נחלות 2, 3 
בישוב מסלול. מס' גרסה הוראות תכנית: 9, מס' גרסה תשריט 

מצב מוצע: 9

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 5/160/03/7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מרחבים

 מושב מסלול

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 100625 חלקי חלקות: 1

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת גבול חדש בין תאי שטח A,2B, 3A, 3B2 ושינוי בקווי בנין

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה נגב מערבי, מ.א מרחבים צומת גילת ד.נ. הנגב 8410000 
טלפון: 08-6899696. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה 
שבע  באר   4 התקווה  רח'  הממשלה,  קריית  כתובת:  המחוזית 

טלפון: 08-6263791(. 

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

תשמ"ט - 1989. 
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נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.8.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.1.2018 בשעה 12.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ–7 ימי עבודה 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

חיות גרינברג, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 59480-10-17

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

ח"פ בע"מ,  שערים  יצור  ל.י.  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-318883-9

והמבקשת: נליני לייכטר, ע"י ב"כ עו"ד תומר יוסף, מרח' 
הרכבת 58, קומה 19, תל–אביב-יפו.

בקשה  הוגשה   30.10.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 20.12.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 12.12.2017.

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

תומר יוסף, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 60587-10-17

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

ח"פ בע"מ,  סאנסט  מדיטרניאן  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-361324-0

והמבקש: דן וירניק, ע"י ב"כ עו"ד חיים ינאי ו/או אלכסנדר 
הרצליה   ,14 גוריון  בן  מרח'  ויינשטיין,  ליאור  ו/או  וינוגרדוב 

46785, טל' 09-9542636, פקס' 09-9571329.

בקשה  הוגשה   30.10.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 20.12.2017 בשעה 8.30.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 100246 חלקות במלואן: 154

גוש: 100246 חלקי חלקות: 146

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת הוראות בינוי ושינוי קו בניין במגרש למבני ציבור מס' 

403 ביישוב מבועים

ביום  בעיתונות  פורסמה  התוכנית  הפקדת  על  הודעה 
27/07/2017 ובילקוט הפרסומים מס' 7610 בתאריך: 01.11.2017

הדרום  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התוכנית 
מערבי  נגב  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  וכן 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה,  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.
אלי ברונשטיין  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה נגב מערבי  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 63191-10-17

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

 ובעניין פירוק חברת פאוור סטייל חומרי בנייה בע"מ, ח"פ
51-477753-1, מרח' אל זהרא 2, ירושלים 9720945.

ב"כ  ע"י  בע"מ,  ופלדות  מתכות  איסכור  והמבקשת: 
טל'  ,63115 אביב  תל   ,205 דיזנגוף  מרח'  רובננקו,  גיורא   עו"ד 

03-5276015, פקס' 03-5276016.

בקשה  הוגשה   31.10.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 17.12.2017 בשעה 10.15.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 10.12.2017 

)עד 7 ימים טרם מועד הדיון(.

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

גיורא רובננקו, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 34678-08-17

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

ח"פ בע"מ,  אס.איי  מובייל  קונספט  חברת  פירוק   ובעניין 
51-475900-0, מרח' המסגר 39, תל אביב.

ב"כ  ע"י   ,51-469984-2 ח"פ  בע"מ,  יו.וי.פון  והמבקשת: 
)בית   7 ו/או אורון קרן,  מדרך מנחם בגין  גרינברג  עו"ד חיות 
גיבור ספורט, קומה 12(, רמת גן 5268102, טל' 03-6090976, פקס' 

.03-6960486
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המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ליטל גל, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 20106-02-17

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

ח"פ בע"מ,  גמר  עבודות  ב.  ס.ג.  חברת  פירוק   ובעניין 
51-480485-5, משד' הציונות 29, חיפה.

מובאריכי,  עמאד  עו"ד  ב"כ  ע"י  מחישם,  גבי  והמבקש: 
טל' חיפה,   ,33345 ת"ד   ,58 המגינים  משד'   ,28486 מס'   רישיון 
.mubadv1@gmail.com 04-8515125, פקס' 04-8515588, דוא"ל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.12.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 15.12.2017.

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

עמאד מובאריכי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 7689-10-17

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

ח"פ בע"מ,  ילדים  גני  ראשון  צעד  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-511023-7

דמרי-  ליזה  עו"ד  ב"כ  ע"י  שמואל,  שרית  והמבקשת: 
טל' חיפה,   ,3 הבנקים  מרח'   ,42344 מס'  רישיון  שחר,   בן 

04-63890313, פקס' 04-6891107.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.10.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

31.12.2017 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 15.11.2017.

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

ליזה דמרי-בן שחר, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.13.12.2017

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

אלכסנדר וינוגרדוב, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 4994-11-17

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

ובעניין פירוק חברת אניל נס בע"מ, ח"פ 51-459984-4.

והמבקש: אדם עבדולוהב עבדולחמיד זהרה, ע"י ב"כ עו"ד 
אברהם סרוסי, מרח' קרליבך 12, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.11.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.12.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.17.12.2017

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

אברהם סרוסי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 13038-11-17

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

ובעניין פירוק חברת חינוך חרדי בע"מ, ח"פ 51-362454-4.

והמבקשים: מרים גיטמן ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל, מרח' 
הגבעה 4, רמת השרון, טל' 077-4242987, פקס' 03-5470532.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.11.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.12.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.
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ואיסכור   ,51-252594-0 ח"פ  בע"מ,  פלדרום  והמבקשות: 
ב"כ  ע"י  כולם   ,,51-065770-3 ח"פ  בע"מ,  ופלדות  מתכות 
טל'  ,63115 אביב  תל   ,205 דיזנגוף  מרח'  רובננקו,  גיורא   עו"ד 

03-5276015, פקס' 03-5276016.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.11.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

11.8.2018 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 4.1.2018.

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

גיורא רובננקו, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  
שיתופית  אגודה   - ותיור  סיור  פינה  ראש  האגודה:  שם   )1(

לשירותים בע"מ.

מס' האגודה: 57-006250-5.  

המען: מעלה גיא אוני 218, ראש פינה.  

תאריך רישום: ב' בחשוון התשע"ח )22 באוקטובר 2017(.  

סוג ראשי: יצרנות שירותים ותחבורה.  

סוג משני: שירותים.  

שיתופית  אגודה   - שרשרת  מתיישבי  האגודה:  שם   )2(
להתיישבות קהילתית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006257-0.  

המען: ד"נ הנגב, שרשרת 85252.  

תאריך רישום: ד' בחשוון התשע"ח )24 באוקטובר 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

שם האגודה: אורחן יואב - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )3(

מס' האגודה: 57-006258-8.  

המען: שדה יואב, ד"נ לכיש דרום.  

תאריך רישום: ד' בחשוון התשע"ח )24 באוקטובר 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: גבעת הרואה - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )4(

מס' האגודה: 57-006259-6.  

המען: גבעת לבונה, מעלה לבונה.  

תאריך רישום: ד' בחשוון התשע"ח )24 באוקטובר 2017(.  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 38671-10-17

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

ויבוא  מסחר  השקעות  המזרח  בבל  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-345166-6, ת"ד 5321, באר שבע, טל' 08-6417976.

רכאד דלאשה  עו"ד  ב"כ  ע"י  חראחשה,  עומר   והמבקש: 
טל'  ,050-7328131 פלאפון   ,91242 מירושלים  מטעמו,  מי   ו/או 

.Rakad.adv@hotmail.com 02-6263014, פקס' 02-5323801, דוא"ל

המשפט  לבית  בקשה  הוגשה  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת 
פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 24.1.2018 

בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי   uלידי שתגיע 

.22.1.2018

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

רכאד דלאשה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 8783-11-17

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

ח"פ בע"מ,  מתכות  פיקס   - סלפ  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-051200-7

מרח'  שניידר,  לב  עו"ד  ב"כ  ע"י  דניאלוב,  דוד  והמבקש: 
אחד העם 27, קומה 3, תל–אביב-יפו.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.11.2017, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

24.1.2018 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 23.1.2018.

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

לב שניידר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 12868-11-17

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

ובעניין פירוק חברת א.א. אדואן בע"מ, ח"פ 51-469721-8.
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ארגונים בית הפקות בע"מ
)ח"פ 51-400692-3(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אסנת אלדר, מרח' אמסטרדם 15, תל אביב, טל' 054-4936993, 

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.

 ,17.12.2017 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.

אסנת אלדר, מפרקת

נקסון איי.טי. בע"מ
)ח"פ 51-450116-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.11.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 
נקסון, מרח' סולד 52, רמת השרון 4722599, טל' 050-7635853, 

למפרק החברה.

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

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

 ,21.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרד רו"ח גדי כהן, רח' סוקולוב 80, רמת השרון, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
יוסף נקסון, מפרק

מ.ד. מיד-ווסט בע"מ
)ח"פ 51-302741-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,11.30 בשעה   ,20.12.2017 ביום  תתכנס 

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

ד' בחשוון התשע"ח )24 באוקטובר 2017(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  

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

די אנד הייטש אינטראקטיב מרקטינג סולושנס 
)ישראל( בע"מ

)ח"פ 51-292095-0(

)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 18.12.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' המסגר 42, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור שחטר, עו"ד, מפרק  

תעשיות ונדליי בע"מ
)ח"פ 51-488493-1(

)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 19.12.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' המסגר 42, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור שחטר, עו"ד, מפרק  

זהבן בע"מ
)ח"פ 51-137845-7(

)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 19.12.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' המסגר 42, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור שחטר, עו"ד, מפרק  
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תתכנס ביום 28.12.2017, בשעה 16.00, אצל המפרקת, רח' ישה חפץ 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,5
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכל הלוי, מפרקת  

דניאל לוגיסטיקה )2013( בע"מ
)ח"פ 51-496102-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שפטל  רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,28.12.2017 ביום  תתכנס 
14, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אשר דניאל, מפרק  

ביקום דינמיק בע"מ
)ח"פ 51-415033-3(

)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 31.12.2017, בשעה 12.00, אצל המפרק, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה  תיערך  חוקי,  מניין  הנ"ל  באסיפה  יהיה  לא  אם 
תהיה  והיא   ,12.00 בשעה   7.1.2018 ביום  מקום  באותו  נדחית 

חוקית בכל מספר של נוכחים.
גיא לפבר, מפרק  

רימון הנדסה ובנייה מתקדמת בע"מ
)ח"פ 51-462166-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
תתכנס ביום 31.12.2017, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין איבצן-

נצר-וולצקי ושות', רח' החשמונאים 100, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לאה מוזס, עו"ד, מפרקת  

בלפוריה קונקשן בע"מ
)ח"פ 51-367552-0(

)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 

ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 44, רמת גן, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי דניאל, עו"ד, מפרק  

דני דוברי ניהול ושרותים )1993( בע"מ
)ח"פ 51-190872-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.12.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הגליל 10ב, 
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי קרטה, עו"ד, מפרק  

אירופלקסי נעלי נוחות בע"מ
)ח"פ 51-519846-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.12.2017, בשעה 11.30, במשרד המפרק, רח' 
ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 44, רמת גן, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי דניאל, עו"ד, מפרק  

 ג'י-ניוס מערכות קרקעיות בלתי מאוישות 
)יו ג'י אס( בע"מ
)ח"פ 51-408059-7(

)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 21.12.2017, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין ארדינסט, 
בן נתן, טולידאנו ושות', מגדל המוזאון, רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
חי ברוך, עו"ד, מפרק  

מעונות גאולה בע"מ
)ח"פ 51-008291-0(

)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 
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הניצנים  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,11.1.2018 ביום  תתכנס 
36, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרדכי גידלי, מפרק  

פוטובים בע"מ
)ח"פ 51-333082-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 17.1.2018, בשעה 18.00, במשרד המפרק, רח' אבא הילל סילבר 
12, בית איילון ביטוח, קומה 20, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יורם ליכטנשטיין, עו"ד, מפרק  

דילטי2 ישראל בע"מ
)ח"פ 51-537076-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.1.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יגאל אלון 
98, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ורן ויסטנצקי, עו"ד, מפרק  

וי.ג'יי.טק בע"מ
)ח"פ 51-317234-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.1.2018, בשעה 10.00, במשרד המפרקת, דרך מרדכי 
נמיר 27, תל אביב 6492005, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טטיאנה יהודית גורפמן, עו"ד, מפרקת  

סטקיית רומי בע"מ
)ח"פ 51-493566-7(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
24.10.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

ועורכי  דין  עורכי  במשרד   ,10.00 בשעה   ,3.1.2018 ביום  תתכנס 
שדות, רח' אבא אבן 10, הרצליה, לשם   & פטנטים איתן, מהולל 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.
גיא הדר, עו"ד, מפרק  

מנוף משכנתאות ומימון נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-503932-9(

)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 10.1.2018, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' מדינת 
דוח  פיתוח, לשם הגשת  קומה 9, הרצליה   ,E בניין היהודים 89, 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן כהן-ציון, עו"ד, מפרק  

מבודדי חום בע"מ
)ח"פ 51-195384-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.1.2018, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' ליאונרדו 
דה וינצ'י 13, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה שפירא, עו"ד, מפרק  

א.ב.ח.י. שרותי מזון בע"מ
)ח"פ 51-285130-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.1.2018, בשעה 10.00, אצל עו"ד רפאל אניספלד, רח' 
ביאליק 3, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליהו הדדי, מפרק  

גנומון השקעות בע"מ
)ח"פ 51-381072-1(

)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 
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 ,31.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש,עו"ד, מפרק

לנגנטל - השקעות בע"מ
)ח"פ 51-297187-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאה 

לנגנטל, מרח' גוטמכר 3, בני ברק, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18.1.2018, בשעה 
10.00, במשרד 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.

לאה לנגנטל, מפרקת

זש השקעות וניהול )2005( בע"מ
)ח"פ 51-364241-3(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
25.10.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
זאב שרף, מרח' כף גימל 4, רמת גן 5223397, טל' 03-7914777, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26.2.2018, אצל 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זאב שרף, מפרק

את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אלירן רומי, משד' נוה יעקב 103/30, ירושלים, למפרק החברה.

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

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

 ,26.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלירן רומי, מפרק

זהר עמיר בע"מ
)ח"פ 51-473782-4(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
17.10.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר 

עמיר, מרח' יונתן נתניהו 1, יהוד-מונוסון, למפרק החברה.

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

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

 ,26.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זהר עמיר, מפרק

סנורקס בע"מ
)ח"פ 51-368518-0(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
27.10.2015, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 עו"ד אודי דנהירש, מרח' יגאל אלון 88, תל אביב 67891, טל' 

03-6218222, פקס 03-6218200, למפרק החברה.

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

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




