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הודעה על אמצעים חופשיים
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-1974

)עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-11974, אני  ושירותים  3ב)ב( לצו הפיקוח על מצרכים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
מודיע כי לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן נתתי רישיון כללי ולפיכך הם אמצעים חופשיים:

שם האמצעייצרן

.1SymantecSymantec Data Loss Prevention 15.x

.2Symantec Symantec Data Loss Prevention Network Monitor and Network Prevent
Web 15.x

.3Symantec Symantec Data Loss Prevention Network Monitor and Network Prevent
Email 15.x

.4Symantec Symantec Data Loss Prevention Network Monitor and Network Prevent
Email Web 15.x

.5SymantecSymantec Data Loss Prevention Network Monitor 15.x

.6SymantecSymantec Data Loss Prevention Network Protect Add-on 15.x

.7SymantecSymantec Data Loss Prevention Form Recognition Add-on 15.x

.8SymantecSymantec Data Loss Prevention Endpoint Prevent 15.x

.9SymantecSymantec Data Loss Prevention Endpoint Discover 15.x

.10SymantecSymantec Data Loss Prevention Network Discover 15.x

.11SymantecSymantec Data Loss Prevention Enterprise Suite 15.x

.12SymantecSymantec Data Loss Prevention Discover Suite 15.x

.13SymantecSymantec Data Loss Prevention Endpoint Prevent / Discover 12.0

.14SymantecSymantec Data Loss Prevention Network Discover / Protect 12.0

.15SymantecSymantec DLP Information Centric Analytics Powered by Bay Dynamics 6.x

.16SymantecSymantec Data Loss Prevention Suite 11.6

.17SymantecSymantec Data Loss Prevention Suite 12.0

.18SymantecSymantec Data Loss Prevention Discover Plus 11.6

.19SymantecSymantec Data Loss Prevention Discover Plus 12.0

.20CitrixCitrix XenApp / XenDesktop Main Server Components 7.15

.21CitrixCitrix StoreFront 3.12

.22VeritasGlobanet Merge1

.23IBMIBM Big SQL v5.0

.24IBMIBM Plant Performance Analytics Private (PPA) v1.0

.25IBMIBM Security Identity Governance and Intelligence v5.2.3

.26IBMIBM Cloud Automation Manager (beta)

.27IBMIBM Aspera Drive Client v3.0.2

.28IBMIBM Open Data Analytics for z/OS V1.1.0

.29IBMIBM HMC on Power

   
1 ק"ת התשל"ה, עמ' 45; התשנ"ח, עמ' 1107.
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שם האמצעייצרן

.30IBMIBM SPSS Statistics 25.0

.31HP – Hewlett-PackardHP OfficeJet Pro 7720 AiO Printer (Y0S18A)

32SanDiskSSD Hermes A650 (non-Secure drive)

33SanDiskSSD Phoenix A620 (non-Secure drive)

34Extron ElectronicsTLP Pro 720C

35Aqua Security SoftwareAqua Container Security Platform

כ"ה באב התשע"ז )17 באוגוסט 2017(
)חמ 3-1159-ה2(      אודי אדם

המנהל הכללי של משרד הביטחון     

הודעה על אמצעים חופשיים
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-1974

)עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-11974, אני  ושירותים  3ב)ב( לצו הפיקוח על מצרכים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
מודיע כי לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן נתתי רישיון כללי ולפיכך הם אמצעים חופשיים:

שם האמצעייצרן

.1SymantecNetDialog NetX Agent

.2SymantecSymantec Endpoint Protection Mobile

.3SymantecSymantec Control Compliance Suite 12.x

.4SymantecSymantec Data Loss Prevention Cloud

.5SymantecNorton Identity Safe Browser Extension (Safari, Chrome, Firefox, Edge) 5.x

.6MicrosoftMicrosoft SQL Server 2016

.7MicrosoftMicrosoft Visual Studio 2017

.8MicrosoftMicrosoft Research SIDH key exchange library

.9MicrosoftMicrosoft Research Lattice  Cryptography library

.10MicrosoftMicrosoft Windows Server 2016

.11MicrosoftMicrosoft Office 2016 / Office 365

.12MicrosoftMicrosoft HoloLens

.13MicrosoftMicrosoft Surface Hub

.14MicrosoftMicrosoft Surface Book

.15MicrosoftMicrosoft Surface Pro 4

.16MicrosoftMicrosoft Surface Studio

.17MicrosoftMicrosoft Visual C++ 2008

.18MicrosoftMicrosoft Visual C++ 2013

.19MicrosoftMicrosoft Windows 8

.20CitrixCitrix AppDNA 7.15

.21CitrixCitrix SCOM Management Packs

.22CitrixCitrix Workspace Environment Management 4.4
   

1 ק"ת התשל"ה, עמ' 45; התשנ"ח, עמ' 1107.
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שם האמצעייצרן

.23HP – Hewlett-PackardHPE MSA 2052 Storage

.24HP – Hewlett-Packard   HP  ProBook 640/645/650/655 Notebook PC

.25HP – Hewlett-Packard   HP  EliteBook 820 G1/G2 Notebook PC

.26HP – Hewlett-Packard   HP  EliteBook 840 G1/G2 Notebook PC

.27HP – Hewlett-PackardHP  Elite x21011 G1

.28HP – Hewlett-PackardHP  EliteBook 850 G1/G2 Notebook pc

.29HP – Hewlett-PackardHP PROoOne 400G2 All-in-One Business PC Touch/Non-Touch

.30HP – Hewlett-PackardHP Elitebook 700 G3 (725, 745, 755)

.31HP – Hewlett-PackardHP EliteDesk 800 G2 (TWR, SFF, Mini) PC

.32HP – Hewlett-PackardHP EliteOne 800 G2  AIO PC

.33HP – Hewlett-PackardHP ProDesk 600 G2 (TWR, SFF, Mini) PC

.34HP – Hewlett-PackardHP ProOne 600 G2 AIO PC

.35HP – Hewlett-PackardHP Spectre Pro x360 G2 Convertible PC

.36HP – Hewlett-PackardHP t630 Thin Client

.37HP – Hewlett-PackardHP ZBOOK 15u G4 Mobile Workstations

.38HP – Hewlett-PackardHP ProDesk 400 G3/G4 Business PC

.39HP – Hewlett-PackardHP EliteBook 820/840/850 G4 Notebook PC

.40HP – Hewlett-PackardHP EliteBook x360 1030 G2

.41HP – Hewlett-PackardHP EliteDesk 800 35W/65W G3 Desktop Mini PC

.42HP – Hewlett-PackardHP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor/Tower PC

.43HP – Hewlett-PackardHP ProBook 600 (640/645/650/655) G3 Notebook PC

.44HP – Hewlett-PackardHP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor/Microtower/Desktop Mini PC

.45HP – Hewlett-PackardHP EliteBook 700 (725,745,755) G4 Notebook PC

.46HP – Hewlett-PackardHP ProDesk 600 G3 Small Form Factor/Microtower/Desktop Mini PC

.47HP – Hewlett-PackardHP Zbook 15/15u/17/Studio G3 Mobile Workstations

.48HP – Hewlett-PackardHP Z240 SFF/Tower Workstations

.49HP – Hewlett-PackardHP Z440/ Z640 /Z840 Workstations

.50HP – Hewlett-PackardHP ZBOOK 17 G4 Mobile Workstations

.51HP – Hewlett-PackardHP ZBOOK 15 G4 Mobile Workstations

.52HP – Hewlett-PackardHP ZBOOK 14u G4 Mobile Workstations

.53HP – Hewlett-PackardHP ZBOOK Studio G4 Mobile Workstations

.54HP – Hewlett-PackardHP Spectre x360 Convertible PC

.55HP – Hewlett-PackardHP EliteBook 1040 G3 Notebook PC

.56HP – Hewlett-PackardHP Z2 Mini Workstation

.57HP – Hewlett-PackardHP EliteBook 1040 G4 Notebook PC

.58HP – Hewlett-PackardHP EliteOne 1000 G1 AIO PC
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שם האמצעייצרן

.59HP – Hewlett-PackardHP EliteBook 800 (820,840,850) G3 Notebook PC

.60HP – Hewlett-PackardHP EliteDesk 705 G2 Small Form Factor/Microtower/Desktop Mini PC

.61HP – Hewlett-PackardHP ProBook 600 (640,650) G2 Notebook PC

.62IBMIBM Cloud Application Performance Management, Advanced Private

.63IBMIBM Cloud Application Performance Management, Base Private

.64IBMIBM Rational Host Access Transformation Services (HATS) V9.6

.65IBMIBM Clinical Trial Management System for Sites 6.0

.66IBMIBM Connections Engagement Center 6.0

.67IBMIBM Omni Channel 11.4

.68IBMIBM Visual Insights v1.0

.69D-LinkxStack Gigabit L2 Stackable Managed Switch DGS-3120 Series (24/48-TC/PC)

.70MoxaNPort 6610/NPort 6650 Series

.717-ZIP7-ZIP V15.14

.72AcronisAcronis SnapDeploy 5 Management, OS Deploy server

.73Advanced Host MonitorAdvanced Host Monitor v9

.74Classic Shell Classic Shell v3.6.8

.75OracleJava Platform 7 (Standard Edition)

.76Linux (via Ubuntu)Linux Operating System

.77MozillaMozilla Firefox 49.0.2   

.78PuttyPutty 0.63

.79TightVNCTightVNC 2.7.10

.80ExtronMPS602

.81HMD Global / NokiaNokia 3310 TA-1008/TA-1030

.82ExtronMediaPort 200

כ"א באלול התשע"ז )12 בספטמבר 2017(
)חמ 3-1159-ה2(      אודי אדם

המנהל הכללי של משרד הביטחון     

הודעה על אמצעים חופשיים
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-1974

)עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-11974, אני  ושירותים  3ב)ב( לצו הפיקוח על מצרכים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
מודיע כי לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן נתתי רישיון כללי ולפיכך הם אמצעים חופשיים:

שם האמצעייצרן

.1SymantecSymantec Critical System Protection 7.x

.2SymantecNorton Identity Safe for iOS 5.x

.3SymantecNorton Identity Safe for Android 5.x

.4SymantecNorton Identity Safe 5.x
   

1 ק"ת התשל"ה, עמ' 45; התשנ"ח, עמ' 1107.
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שם האמצעייצרן

.5SymantecSymantec Data Loss Network Prevent for Email Virtual Appliance 15.x

.6SymantecSymantec Data Loss Network Prevent for Web Virtual Appliance 15.x

.7SymantecSymantec Advanced Secure Gateway S200/S400/S500

.8Symantec Symantec Data Loss Prevention Network Prevent for Web Hardware
Appliance S500-10

.9SymantecSymantec File Inspection

.10Symantec Information Centric Tagging 15.x

.11MobileyeEyeQ

.12CitrixCitrix ShareFile Workflows for XenMobile 1.0

.13HP – Hewlett-PackardHPE Synergy 480 Generation 10 Compute Module

.14HP – Hewlett-PackardHP Elite WiGig Docking Station

.15HP – Hewlett-PackardHP EliteBook 1040 G4 Notebook PC

.16HP – Hewlett-PackardHP Elite x2 1012 G1

.17HP – Hewlett-PackardHP Sprout Pro G2

.18HP – Hewlett-PackardHP Z4 G4 Workstation

.19HP – Hewlett-PackardHP Z6 G4 Workstation

.20HP – Hewlett-PackardHP Z8 G4 Workstation

.21HP – Hewlett-PackardHP Z238 Microtower Workstation

.22HP – Hewlett-PackardHP EliteBook x360 1020 G2 Notebook PC

.23HP – Hewlett-PackardHP Z VR Backpack G1 Workstation

.24HP – Hewlett-PackardHPE ProLiant DL360 Generation 10 Server

.25HP – Hewlett-PackardHPE ProLiant DL380 Generation 10 Server

.26HP – Hewlett-PackardHPE ProLiant DL560 Generation 10 Server

.27HP – Hewlett-PackardHPE ProLiant BL460c Generation 10 Server

.28CiscoCisco Meraki MS120 Switches

.29IBMIBM InfoSphere Optim Test Data Fabrication v1.0.0

.30IBMIBM Rational Host On-Demand V13 (HOD)

.31IBMIBM Rational Host On-Demand (HOD)

.32IBMIBM Prescriptive Quality for Manufacturing V1.0 Private (PQ)

.33IBMExtensions for OpenJDK for Eclipse OpenJ9

.34IBMIBM Bluemix App ID

.35HMD GlobalNokia 3 TA-1020

.36HMD GlobalNokia 5 TA-1024

.37HMD GlobalNokia 6 TA-1033

.38HMD GlobalNokia 8 TA-1012

.39AppleOS X V10.13

.40AppletvOS V11.x
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שם האמצעייצרן

.41AppleiOS V11.X

.42ApplewatchOS v4.x

.43ExtronXTP T USW 103

.44ExtronDA (2,4,6) HD 4K Series

.45ExtronIN 1606,1608 series

.46ExtronXTP T/R HDMI

.47DellDell Precision 7520

.48DellDell Precision T3600

.49Intel Intel Ice Lake

.50IntelIntel Kaby Lake

.51IntelIntel Cannon Lake CPU

.52Intel Intel Coffee Lake

כ"ח בתשרי התשע"ח )18 באוקטובר 2017(
)חמ 3-1159-ה2(      אודי אדם

המנהל הכללי של משרד הביטחון     

הודעה על אמצעים חופשיים
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-1974

)עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-11974, אני  ושירותים  3ב)ב( לצו הפיקוח על מצרכים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
מודיע כי לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן נתתי רישיון כללי ולפיכך הם אמצעים חופשיים:

שם האמצעייצרן

.1CiscoCisco Virtual Media Recorder

.2CitrixCitrix Provisioning Services 7.16

.3SalesforceSalesforce Mobile Apps

.4CitrixCitrix Receiver for Mac 12.7

.5CitrixCitrix AppDNA 7.16

.6IBMIBM Aspera Application for Microsoft Sharepoint V2.0.0

.7IBM Weather Company Max Solution (+Data) / Traffic

.8IBMIBM Resiliency Orchestration,7.2

.9IBMIBM IMS Database Value Unit Edition, V15

.10IBMIBM IMS Transaction Manager Value Unit Edition, V15

.11IBMIBM Financial Transaction Manager for Immediate Payments 3.0.1

.12IBMIBM Financial Transaction Manager Enterprise 3.0 (m/p & z/OS)

.13IBMIBM IMS V15

.14IBMIBM Db2 EventStore, 1.1.0

.15IBMIBM Algo Aggregation, V2.0

.16IBMIBM PowerVC 1.4.0, IBM Cloud PowerVC Manager 1.4.0
   

1 ק"ת התשל"ה, עמ' 45; התשנ"ח, עמ' 1107.
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שם האמצעייצרן

.17IBMIBM LTO8 Tape Drive

.18IBMIBM SPSS Modeler Subscription

.19IBMIBM Spectrum LSF Process Manager, 10.2

.20IBMIBM Cloud Private 2.1

.21IBMIBM Disclosure Management v10.3.1

.22IBMIBM TS2900 R5

.23IBMIBM Big SQL with Hortonworks Data Platform, 5.0.1

י"ט בחשוון התשע"ח )8 בנובמבר 2017(
)חמ 3-1159-ה2(      אודי אדם

המנהל הכללי של משרד הביטחון     

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-11986, אני 
מודיע כי בתי הדין האזוריים לעבודה:  נצרת, חיפה, תל אביב, ירושלים ובאר שבע מבקשים לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:

מס' הפרט 
זמני החומר פירוט התעודות השגרתיות בתוספת

עד יום יום כ"ב בטבת התשס"ח תיק פלילי )עונשין(  7.)1(
)31 בדצמבר 2007(

עד יום כ"ד בטבת התשע"אתיק תביעה בסכסוך ארגוני 7.)2(
)31 בדצמבר 2010(

עד יום כ"ד בטבת התשע"אתיק תביעה בסכסוך קיבוצי 7.)3(
)31 בדצמבר 2010(

עד יום כ"ד בטבת התשע"אתיק תביעה בסכסוך יחיד7.)4(
)31 בדצמבר 2010(

עד יום ט' בטבת התשע"התיקי תביעה בסכסוך יחיד אשר נמחקו או הגיעו לפשרה7.)5(
)31 בדצמבר 2014(

עד יום  ט' בטבת  התשע"הדיון מהיר בסכסוך היחיד7.)6(
)31 בדצמבר 2014(

עד יום כ"ד בטבת התשע"אתיקי תביעה לגמלה 7.)7(
)31 בדצמבר 2010(

עד יום י"ח בטבת התשע"גתיק תביעה מקופת גמל 7.)8(
)31 בדצמבר 2012(

עד יום י"ח בטבת התשע"גתיק בעניין ביטוח לאומי 7.)9(
)31 בדצמבר 2012(

עד יום  ט' בטבת  התשע"התיק בעניין הבטחת הכנסה7.)10(
)31 בדצמבר 2014(

עד יום י"ח בטבת התשע"גתיק בעניין ביטוח סיעוד7.)11(
)31 בדצמבר 2012(

עד יום י"ח בטבת התשע"גתיק ערעור על ועדה רפואית7.)12(
)31 בדצמבר 2012(

י"פ התשמ"ו, עמ' 1342.  1
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מס' הפרט 
זמני החומר פירוט התעודות השגרתיות בתוספת

עד יום י"ח בטבת התשע"גתיק תביעת שכר 7.)13(
)31 בדצמבר 2012(

עד יום ט' בטבת התשע"התיק בעניין ביטוח אבטלה 7.)14(
)31 בדצמבר 2014(

עד יום כ"ד בטבת התשע"אתיק ערעור על החלטת רשם 7.)15(
)31 בדצמבר 2010(

תיק בקשה לרשות ערעור או להארכת מועדו למעט בקשה לרשות 7.)16(
ערעור שנדונה כערעור 

עד יום ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

עד יום ט' בטבת התשע"הערעור שירות תעסוקה7.)17(
)31 בדצמבר 2014(

עד יום ט' בטבת התשע"הסעד זמני7.)18(
)31 בדצמבר 2014(

עד יום ט' בטבת  התשע"ההלנת שכר בסמכות רשם )דיון מהיר(7.)19(
)31 בדצמבר 2014(

עד יום ט' בטבת  התשע"התיק דמי טיפול ארגוני7.)20(
)31 בדצמבר 2014(

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם של תיקים.

כ"ט בתמוז התשע"ז )16 ביולי 2017(
)חמ 3-82-ה1(         יעקב לזוביק
           גנז המדינה

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-11986, אני 
מודיע כי בית המשפט העליון מבקש לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:

מס' הפרט 
זמני החומר פירוט התעודות השגרתיות בתוספת

עד יום כ"ב בטבת התשס"חהמרצות ובקשות עצמאיות, שאינם כלולים בתיקים הראשיים1.)2(
)31 בדצמבר 2007(

עד יום כ"ב בטבת התשס"חבקשות התרת נישואין )בה"נ(1.)3(
)31 בדצמבר 2007(

עד יום י"ד בטבת התש"עבקשת רשות ערעור שהתקבלה1.)4()א(
)31 בדצמבר 2009(

עד יום י"ח בטבת התשע"גבקשת רשות ערעור שנדחתה1.)4()ב(
)31 בדצמבר 2012(

עד יום י"ח בטבת התשע"גערעורי עתירות אסיר )עע"א(1.)8(
)31 בדצמבר 2012(

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם של תיקים.

כ"ט בתמוז התשע"ז )16 ביולי 2017(
)חמ 3-82-ה1(         יעקב לזוביק
           גנז המדינה

י"פ התשמ"ו, עמ' 1342.  1
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הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-11986, אני 
מודיע כי בתי המשפט המחוזיים: נצרת, חיפה, תל אביב, מחוז מרכז )לוד(, ירושלים ובאר שבע, מבקשים לבער את החומר 

הארכיוני כמפורט להלן:

מס' הפרט 
זמני החומר פירוט התעודות השגרתיות בתוספת

עד יום כ"ד בטבת התשע"אבקשות להאזנת סתר והחלטות  בהן2.א)8(
)31 בדצמבר 2010(

עד יום כ"ב בטבת התשס"חתיקי אזרחי מקרקעין2.ב)2(
)31 בדצמבר 2007(

עד יום ז' בטבת התשנ"גתיקים בענייני פשיטות רגל או פירוק חברות למעט מבחר תיקים2.ב)3(
)31 בדצמבר 1992(

עד יום כ"ב בטבת התשס"חבקשות לאישור או ביטול פסק בורר2.ב)4(
)31 בדצמבר 2007(

עד יום י"ח בטבת התשע"גבקשות והמרצות אחרות שאינן נלוות לתיקים אזרחיים 2.ב)5(
)31 בדצמבר 2012(

עד יום כ"ב בטבת התשס"חהמרצות פתיחה2.ב)6(
)31 בדצמבר 2007(

עד יום כ"ב בטבת התשס"חתובענות  אזרחיות 2.ב)6(
)31 בדצמבר 2007(

ערעורים בעניין מס הכנסה 2.ב)7(
וערעורים על רשויות מינהליות אחרות )ערעורים שונים(

עד יום כ"ב בטבת התשס"ח
)31 בדצמבר 2007(

עד יום י"ח בטבת התשע"גערעורים אזרחיים לרבות בקשות לרשות ערעור )בר"ע(2.ב)8(
)31 בדצמבר 2012(

עד יום כ"ב בטבת התשס"חבית משפט לעניינים מינהלים - עתירה מינהלית2.ג)1(
)31 בדצמבר 2007(

עד יום כ"ד בטבת  התשע"אעתירת אסיר2.ג)2(
)31 בדצמבר 2010(

עד יום י"ח בטבת התשע"גערעור מינהלי2.ג)3(
)31 בדצמבר 2012(

עד יום כ"ב בטבת התשס"חתובענה מינהלית2.ג)4(
)31 בדצמבר 2007(

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם של תיקים.

כ"ט בתמוז התשע"ז )16 ביולי 2017(
)חמ 3-82-ה1(         יעקב לזוביק
           גנז המדינה

י"פ התשמ"ו, עמ' 1342.  1

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-11986, אני 
מודיע כי בית המשפט העליון מבקש לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:

י"פ התשמ"ו, עמ' 1342.  1
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מס' הפרט 
זמני החומר פירוט התעודות השגרתיות בתוספת

עד יום כ"ב בטבת התשס"חהמרצות ובקשות עצמאיות, שאינן כלולות בתיקים הראשיים1.)2(
)31 בדצמבר 2007(

עד יום כ"ב בטבת התשס"חבקשות התרת נישואין )בה"נ(1.)3(
)31 בדצמבר 2007(

עד יום י"ד בטבת התש"עבקשת רשות ערעור שהתקבלה1.)4()א(
)31 בדצמבר 2009(

עד יום י"ח בטבת התשע"גבקשת רשות ערעור שנדחתה1.)4()ב(
)31 בדצמבר 2012(

עד יום י"ח בטבת התשע"גערעורי עתירות אסיר )עע"א(1.)8(
)31 בדצמבר 2012(

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם של תיקים.

כ"ט בתמוז התשע"ז )16 ביולי 2017(
)חמ 3-82-ה1(         יעקב לזוביק
        גנז המדינה

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-11986, אני 
מודיע כי בתי משפט השלום: קריית שמונה, מסעדה, קצרין, צפת, טבריה, נצרת, עפולה, בית שאן, נהריה, עכו, קריות, חיפה, 
חדרה, נתניה, כפר סבא, הרצליה, תל אביב, פתח תקווה, פתח תקווה )מחוז מרכז לתעבורה(, בת ים, ראשון לציון, רמלה, רחובות, 

ירושלים, בית שמש, אשדוד, אשקלון, קריית גת, באר שבע, דימונה ואילת, מבקשים לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:

מס' הפרט 
זמני החומר פירוט התעודות השגרתיות בתוספת

עד יום ז' בטבת התשנ"גתיקים ובקשות בענייני תכנון ובנייה3.א)1(
)31 בדצמבר 1992(

עד יום כ"ב בטבת התשס"חתיקי עבירת תנועה הכרוכה בתאונת דרכים )ת"ד(3.א)4(
)31 בדצמבר 2007(

עד יום י"ח  בטבת התשע"גתיקי בית משפט לתעבורה שאינו כרוך בתאונת דרכים3.א)5(
)31 בדצמבר 2013(

תיק בית משפט לעניינים מקומיים שיש בו ברירת קנס או ברירת 3.א)6(
משפט כשהקנס שולם 

עד יום י"ט בטבת התשע"ו 
)31 בדצמבר 2015(

תיקים בעניין רישוי עסקים ובעניין חוק עזר עירוני, למעט תיקי תכנון 3.א)7(
ובנייה

עד יום י"ח בטבת התשע"ג
)31 בדצמבר 2012(

בקשות שונות, תיקי מעצר ושחרור בערבות למעט בקשות בעניין 3.א)8(
תכנון ובנייה

עד יום י"ח בטבת  התשע"ג
)31 בדצמבר 2013(

תיקים פליליים )בוגרים( למעט תיקי תכנון ובנייה, חקירות סיבות מוות 3.א)9(
)חס"מ( ותאונות דרכים קטלניות

עד יום כ"ו בטבת התשס"ג
)31 בדצמבר 2002(

עד יום כ"ב בטבת התשס"חתיקים אזרחיים העוסקים בפירוק, שיתוף וחלוקה של מקרקעין 3.ב)1(
)31 בדצמבר 2007(

תביעות אזרחיות לפינוי מקרקעין, סילוק יד, לרבות על ידי חברה 3.ב)2(
משכנת

עד יום כ"ב בטבת התשס"ח
)31 בדצמבר 2007(

עד יום כ"ב בטבת התשס"חתיקי שכירות3.ב)3(
)31 בדצמבר 2007(

י"פ התשמ"ו, עמ' 1342.  1
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מס' הפרט 
זמני החומר פירוט התעודות השגרתיות בתוספת

עד יום כ"ב בטבת התשס"חעררים על החלטות של רשויות מינהליות וועדות ערר3.ב)4(
)31 בדצמבר 2007(

ערר בענייני נכות אחרים לרבות נכי צה"ל, משפחות חיילים, למעט 3.ב)5(
נכי מלחמה ורדיפות נאצים

עד יום כ"ו בטבת התשס"ג
)31 בדצמבר 2002(

תובענות כספיות, שבהן ניתן פסק דין בהעדר הגנה או בהעדר רשות 3.ב)6(
להתגונן

עד יום ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

עד יום ט' בטבת התשע"התובענות כספיות שנמחקו 3.ב)7(
)31 בדצמבר 2014(

עד יום כ"ב בטבת התשס"חתובענות אזרחיות אחרות לרבות הליכים נלווים 3.ב)8(
)31 בדצמבר 2007(

עד יום י"ח בטבת התשע"גהליכים עצמאיים שנפתחו בבקשה בכתב אזרחית  )בש"א(3.ב)9(א
)31 בדצמבר 2012(

עד יום כ"ב בטבת התשס"חהליכים עצמאיים שנפתחו בהמרצת פתיחה3.ב)9(ב
)31 בדצמבר 2007(

עד יום ט' בטבת התשע"התיקי תביעות קטנות 4.)1(
)31 בדצמבר 2014(

עד יום ז' בטבת התשנ"גתיקים לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-51960.)1(
)31 בדצמבר 1992(

תיקים פליליים )נוער( לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, 5.)2(
התשל"א-1971

עד יום ב' בטבת התשנ"ח
)31 בדצמבר 1997(

עד יום כ"ב בטבת התשס"חתיקי הכרזת גיל, שינוי גיל, תיקון גיל ושינוי שם11.)6(
)31 בדצמבר 2007(

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם של תיקים.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-82-ה1(         יעקב לזוביק
גנז המדינה  

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-11986, אני 
מודיע כי בית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב מבקש לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:

מס' הפרט 
זמני החומר פירוט התעודות השגרתיות בתוספת

תיק בית משפט לעניינים מקומיים שיש בו ברירת קנס או ברירת משפט 3.א)6(
כשהקנס שולם )שבהם הקנסות שולמו, דוחות בוטלו, דוחות זוכו(

עד יום י"ט בטבת התשע"ו
)31 בדצמבר 2015(

תיקים בעניין רישוי עסקים ובעניין חוק עזר עירוני,  למעט תיקי תכנון 3.א)7(
ובנייה )בהם הקנסות שולמו, דוחות בוטלו, דוחות  זוכו(

עד יום י"ח בטבת התשע"ג
)31 בדצמבר 2012(

בקשות שונות, תיקי מעצר ושחרור בערבות למעט בקשות בעניין 3.א)8(
תכנון ובנייה

עד יום כ"ח בטבת התשע"ד
)31 בדצמבר 2013(

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם של תיקים.

כ"ה בסיוון התשע"ז )19 ביוני 2017(
)חמ 3-82-ה1(         יעקב לזוביק
גנז המדינה  

י"פ התשמ"ו, עמ' 1342.  1
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הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי תקנות המכס, התשכ"ו-1965

בהתאם לאמור בתקנה 41)ב( לתקנות המכס, התשכ"ו-11965, אני מודיע כי הסכומים  המפורטים  להלן  בטור ג'  תואמו,  והם  
מיום י"ב בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017(, כמפורט לצדם בטור ד':

טור א'
התקנה

טור ב'
פרטי השירות

טור ג'
 הסכום הקיים 

בשקלים חדשים 

טור ד'
 הסכום המתואם 
בשקלים חדשים 

4,3834,387בעד חידוש רישיון למחסן16)א()2(

 1,1551,156 בעד חידוש רישיון למחסן לתצוגת רכב16)ב()2(

ד' בחשוון התשע"ח )24 באוקטובר 2017(
)חמ 3-1464(                         משה אשר

___________               מנהל רשות המסים בישראל
1  ק"ת התשכ"ו, עמ' 274; י"פ התשע"ד, עמ' 1038; התשע"ז, עמ' 1138.

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

6)א( לחוק  )הוראת שעה(, התשכ"ד-21964, ובהתאם לסעיף  בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים 
רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( )תיקון מס' 6(, התש"ע-32010, אני מאשר כי בניינים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או 
ביוזמתה או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995( או שנכללו בתכנית שאושרה 
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-41965, עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה בתוך שנתיים ממועד 

אישור התכנית כאמור על המקרקעין המפורטים להלן בצבע כחול בתשריט הם שיכונים ציבוריים:

תש"צ מס'חלקי חלקותחלקות בשלמותגושהמקום

751/06/22, 94, 4498, 46, 47, 49, 50, 74-66, 13841104-99חצור הגלילית

13854139 ,138 ,130 ,111-109 ,47 ,46135 ,451/06/21

  -  -1118191/2רמת ישי

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

י"ג באלול התשע"ז )4 בספטמבר 2017(
)חמ 3-74(                    אריאל )אריק( ינאי

___________               מנהל מחלקת רישום מקרקעין
1  י"פ התשע"ד, עמ' 7248.

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

3  ס"ח התש"ע, עמ' 414.

4  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

6)א( לחוק  )הוראת שעה(, התשכ"ד-21964, ובהתאם לסעיף  בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים 
רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( )תיקון מס' 6(, התש"ע-32010, אני מאשר כי בניינים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או 
ביוזמתה או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995( או שנכללו בתכנית שאושרה 
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-41965, עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה בתוך שנתיים ממועד 

אישור התכנית כאמור על המקרקעין המפורטים להלן בצבע כחול בתשריט הם שיכונים ציבוריים:
 ___________

1  י"פ התשע"ד, עמ' 7248.

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

3  ס"ח התש"ע, עמ' 414.

4  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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תש"צ מס'חלקי חלקותחלקות בשלמותגושהמקום

ירושלים - 
מורשה

)2( 2031305/04/12, 206, 209, 211, 212, 214, 30059216 )שומה(

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

כ"ז בתשרי התשע"ח )17 באוקטובר 2017(
)חמ 3-74(                    אריאל )אריק( ינאי

               מנהל מחלקת רישום מקרקעין

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-21964, ובהתאם לסעיף 6)א()1( לחוק 
רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התש"ע-32010, אני מאשר כי בניינים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה 
או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995( או שנכללו בתכנית שאושרה לפי חוק 
ה' בטבת התשס"א יום  לפני  ובנייתם החלה   )1998 )31 בדצמבר  י"ב בטבת התשנ"ט  יום  והבנייה, התשכ"ה-41965, עד   התכנון 

)31 בדצמבר 2000( על המקרקעין המפורטים להלן הם שיכונים ציבוריים:

         חלקות בשלמותגושהמקום

61, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 743678כפר סבא

7601115 ,114 ,112-110

7602305-301 ,299 ,291 ,290 ,289 ,287-285

97-6, 12783117פרדס חנה

11, 13, 14, 16, 18, 18, 27-20, 1042747-30קריית שמואל

104441220 ,232-229 ,227 ,225 ,223 ,122

108, 114-111, 114, 117, 10282126-122שפרעם

6401123פתח תקווה

641147הוד השרון

3000252ירושלים

כ"ח באלול התשע"ז )19 בספטמבר 2017(
)חמ 3-74(                        איברהים טאטור

          סגן מנהל אגף בעלות ורישום
___________               רשות מקרקעי ישראל

1  י"פ התשע"ד, עמ' 3612.

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

3  ס"ח התש"ע, עמ' 414.

4  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הודעה על מתן רישיון
לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996

מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-11996, נתנה רשות החשמל רישיונות, כמפורט 
להלן:

    ___________
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 83.
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שם התאגידמס' רישיוןתאריך מתן הרישיון
שם 

הרישיון
טכנולוגיית 

המיתקן
גודל המיתקן 

MW–ב
תקופת 
הרישיון

 כ"ה באב התשע"ז)1(
)17 באוגוסט 2017(

איי.פי.פי 2010-01-4-1205
דלק שורק 

בע"מ

רישיון 
ייצור

קונבציונלית 
במחזור משולב

עד יום ה' 140
 בסיוון התשצ"ז
)19 במאי 2037(

 כ"ה באב התשע"ז)2(
)17 באוגוסט 2017(

איי.פי.פי 00833617
דלק שורק 

בע"מ

רישיון 
הספקה

עד יום ה' 
 בסיוון התשצ"ז
)19 במאי 2037(

ד' בתשרי התשע"ח )24 בספטמבר 2017(
)חמ 3-188-ה1(                               אסף אילת

               יושב ראש רשות החשמל

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
 לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-2002, 

ולפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-12002, 
וסעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-21992, אני מודיע כי 

מיום י"ב בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017(, המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:

חלק א': מחיר מרבי לבנזין בתחנות תדלוק בשקלים חדשים

המוצר
 בנזין 95 אוקטן 

נטול עופרת

6.06א.  מחיר לליטר בתחנה )כולל 17% מע"מ(

5.18ב.  מחיר לליטר בתחנה באילת

תוספת בעד שירות מלא:

 בכל הארץ )כולל מע"מ( - 0.20 שקלים חדשים לליטר.
 באילת )לא כולל מע"מ( - 0.17 שקלים חדשים לליטר.

חלק ב': מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק )אינם כוללים בלו(

טור א'
מוצר נפט

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

1,177.40מזוט כבד 4000 3.5% 

1,305.09זפת 80/100 

1,233.70זפת ה.ב.

ט' בחשוון התשע"ח )29 באוקטובר 2017(
)חמ 3-2152-ה1(        חן בר יוסף

מנהל מינהל הדלק והגז  ___________
1  ק"ת התשס"ב, עמ' 909.

2  ק"ת התשנ"ג, עמ' 262; התשס"ו, עמ' 779; י"פ התשע"ח עמ 675.

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג)6( ו–)8( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי הוועדה הארצית 
על  2017(, החליטה  ביוני   19( בסיוון התשע"ז  כ"ה  מיום   07/2017 מס'  בישיבתה  לאומיות,  ולבנייה של תשתיות  לתכנון 

 ___________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.
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העברת תכנית לתשתית לאומית, מס' 78 - טורבינות רוח, רוח בראשית )להלן - התכנית(, להערות הוועדות המחוזיות 
ופרסומה להשגות הציבור.

מקום ותיאור התכנית: 

התכנית  תחמ"ש.  באמצעות  הארצית  ההולכה  לרשת  וחיבורה  חשמל  לייצור  רוח  טורבינות  חוות  של  להקמתה  תכנית 
כוללת 42 טורבינות רוח גדולות שיוקמו במרחב תל פארס במזרח רמת הגולן, בשטחים החקלאיים של היישובים יונתן, רמת 
מגשימים, מבוא חמה, אבני איתן, אלוני הבשן, כנף ונטור. התכנית כוללת גם שתי חלופות לתוואי קו מתח עליון תת–קרקעי 

ושתי חלופות תחמ"ש אחת בצומת מעלה גמלא והשנייה בצומת יהודיה בהתאמה לתוואים אלה.

מטרת התכנית: 

הקמת חוות טורבינות רוח, התשתיות והמיתקנים הנדרשים להקמתה והפעלתה השוטפת. 

עיקרי הוראות התכנית:

קביעת ייעודי קרקע בעבור "קרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים" ו"מיתקנים הנדסיים";  )1(

קביעת זכויות בנייה בעבור הקמת תחנות השנאה, תחנת משנה ותשתיות תומכות להקמת חוות טורבינות;  )2(

קביעת הוראות להקמת טורבינות רוח, המיתקנים והתשתיות הנדרשות להקמתם ולהפעלתם הסדירה;  )3(

קביעת הוראות להקמתו של כבל מתח עליון תת–קרקעי בשתי חלופות התוויה וביטולה של החלופה שלא תיבחר, עם   )4(
מימוש התכנית;

קביעת הוראות לצמצום הפגיעה בשטחים הפתוחים, בערכי הטבע והנוף ובפעילות החקלאית;  )5(

קביעת תנאים והוראות להוצאת היתרי בנייה ולביצוע עבודות זמניות;  )6(

קביעת הוראות פירוק ופינוי הטורבינות עם תום תקופת הפעלתן ושיקום השטח.  )7(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 

מחוז: צפון; מרחב תכנון מקומי: גולן.

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

שלם/חלקי               חלקהגוש

חלקי3, 4, 33, 34, 40, 20000070

חלקי6, 8, 9, 10, 15, 21, 30-24, 82, 84, 20100088

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול, במקרה של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן 
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

מקום הצגת התכנית:

הוועדה  במשרדי  לאומיות;  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  הוועדה  במזכירות  נמצא  התכנית,  של  שלם  עותק 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גולן.

עותק חלקי של מסמכי התכנית, הכולל את הוראות התכנית ותשריט מצב מוצע, נמצא במשרדי לשכות התכנון המחוזיות 
לתכנון ולבנייה של מינהל התכנון שבתחומן לא חלה התכנית: ירושלים, דרום, מרכז, תל אביב וחיפה.

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/ :ניתן לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת
SV3.aspx?tid=3 תחת החיפוש: "איתור תכנית וישות תכנונית"---< "תת"ל/ 78 "---< "מסמכים". וכן באתר האינטרנט 

.enlight: https://adminenlight.wixsite.com/enlight של

המועד להגשת הערות והשגות: 

כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף 100 לחוק להגיש התנגדות לתכנית, הרואה 
זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  לתכנית  והשגותיו  הערותיו  את  להגיש  רשאי  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את 
בעיתונות, לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, עם העתק למשרד הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
במחוז צפון. הפנייה לוועדה הארצית תלווה בנימוק וביסוס טיעונים ותיעשה באמצעות טופס מקוון בכתובת האינטרנט: 
http://iplan.gov.il/hasagot_vatal/ או בכתובת הדוא"ל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il או בכתב למשרדי הוועדה, בשלושה 
העתקים )מומלץ להעביר עותק סרוק וחתום לכתובת הדוא"ל ti-tashtiyot@iplan.gov.il(.  אין צורך בצירוף תצהיר עורך 
ההערות  הגשת  תקופת  בתום  מיד  לשימוע  יזומנו  המשיגים  לעיל.  הדוא"ל  לכתובת  להעביר  ניתן  ושאלות  פניות  דין. 

וההשגות. לצורך כך יש לציין פרטים מלאים ליצירת קשר: כתובת מגורים, דואר אלקטרוני, טלפון ופקס.
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עיון במסמכי התכנית: 

האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  להלן,  הרשומות  הוועדות  במשרדי  התכנית  במסמכי  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
פתוחים לקהל:

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, רח' יפו 232, ת"ד 36078, ירושלים  94383, טל' 02-5312666,   )1(
פקס' 077-4448813;

ולבנייה מחוז צפון, קריית הממשלה, ת"ד 595, נצרת עלית 17105, טל' 04-6508508, פקס'  הוועדה המחוזית לתכנון   )2( 
;04-6508560

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גולן, המועצה האזורית גולן, ת"ד 13, קצרין  12900, טל' 04-6969777, פקס' 04-6961535;  )3(

תשריט מצב מוצע ותקנון בלבד:

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, בניין ג'נרלי, ירושלים, טל' 02-6290203, פקס'   )1(
;02-6290293

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' פל ים 15, קריית הממשלה, חיפה, טל' 04-8633427, פקס' 04-8633432;  )2(

פקס'   ,03-7632580 טל'   ,67012 אביב  תל   ,125 בגין  מנחם  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )3( 
;03-7632581

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז, רח' הרצל 91, קריית הממשלה, קומה ג', רמלה, טל' 08-9788444, פקס'  )4( 
;08-9788418

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום, קריית הממשלה, רח' התקווה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263791, פקס'   )5(
.08-6263797

ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של מסמכי התכנית המחייבים בלבד בתוך כשבוע ימים ממועד 
פרסום הודעה זו, במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של מינהל התכנון, בטל' 03-9298115, בימים א' - ה' בשעות 09:00 - 16:00.

 http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=3 :הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של מינהל התכנון
תחת החיפוש: "איתור תכנית וישות תכנונית"---< "תת"ל/ 78"---< "מסמכים".

ט' בחשוון התשע"ח )29 באוקטובר 2017(
)חמ 3-697-ה3(                     אביגדור יצחקי

       ראש מטה הדיור הממשלתי
ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות  

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג)6( ו–)8( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי הוועדה הארצית 
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, בישיבתה מס' 08/2016  מיום ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2016(, החליטה על העברת 
תכנית לתשתית לאומית, מס' 63ב - קו מתח עליון 161 ק"ו - נצרת ציפורית )להלן - התכנית(, להערות הוועדות המחוזיות 

ופרסומה להשגות הציבור.

מקום ותיאור התכנית:

קו המתח העליון המתוכנן יחבר בין תחמ"ש קיימת ציפורית הממוקמת בקצה הצפוני מערבי של אזור התעשייה ציפורית, 
מדרום ובסמוך לכביש 77, לקו קיים נצרת-ציפורית, בקטע הקו שמדרום ובסמוך ליישוב משהד ומצפון ובסמוך לכביש 79. 

בדרכו עובר הקו בין אזור התעשייה ציפורית למחצבת ציפורית )לא פעילה(, ממזרח להושעיה וממערב ומדרום למשהד.

מטרת התכנית: 

הקמת קו מתח עליון חדש שיתגבר את מערכת ההולכה במתח עליון באזור ויאפשר חיבור מיתקני ייצור מתוכננים באזור 
הצפון. קטע קו חדש זה יחליף קטע מהקו הקיים העובר בתחום היישובים משהד וכפר כנא, אשר יעבור הסבה ממתח עליון 

למתח גבוה.

עיקרי הוראות התכנית:

קביעת שטח למסדרון תשתיות עילי לקווים במתח עליון;  )1(

הסבת קו מתח עליון לקו מתח גבוה;  )2(
 ___________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.
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קביעת מגבלות על שימושי הקרקע בתחום התכנית;  )3(

קביעת תנאים למתן הרשאות לפי תקנות התכנון והבנייה )הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל(, התשנ"ח-1998;  )4(

קביעת הוראות סביבתיות לתקופת ההקמה וההפעלה.  )5(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 

מחוז: צפון; מרחבי תכנון מקומיים: מבוא העמקים, נצרת עילית, יזרעאלים.

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

חלקי חלקותחלקה בשלמותגוש

                              ועדה מקומית מבוא העמקים

17384124 ,20 ,18 ,17 ,12

1738622 ,21 ,19 ,11 ,10 ,8 ,7

173879-7 ,5-2

1738852 ,49 ,48 ,46 ,27-25 ,8

1739079 ,62 ,18-15 ,13-11

1739135 ,34 ,32 ,20-16 ,14 ,13 ,7-5

1746133 ,27

1746268-64 ,15

1746322 ,20 ,18-13 ,11-9 ,7

17464138 ,135 ,126141 ,140 ,137 ,134 ,131 ,130 ,128 ,124

1746626 ,17 ,16 ,10 ,8-4

1746712

1746884 ,80 ,79 ,78 ,76 ,75 ,37

1746970-63 ,55

1747046 ,45 ,20 ,19 ,18 ,16 ,15 ,14 ,8, 6 ,3

1747282 ,80 ,39

1751546 ,38 ,37 ,35 ,30 ,29 ,28 ,15 ,14 ,13 ,10 ,9

1751630 ,29 ,16-10

1751735 ,34 ,25-19 ,18 ,15 ,7 ,2 ,1

1751820 ,19 ,17-13 ,8-2

                              ועדה מקומית נצרת עילית

1746321 ,12 ,8 ,5 ,3

1762226-24 ,22-17 ,14 ,9 ,6-4

                               ועדה מקומית יזרעאלים

1762223 ,16

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול, במקרה של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן 
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

מקום הצגת התכנית: 

הוועדה  במשרדי  לאומיות;  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  הוועדה  במזכירות  נמצא  התכנית,  של  שלם  עותק 
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ויזרעאלים.  עילית  נצרת  ולבנייה מבוא העמקים,  לתכנון  הוועדות המקומיות  ובמשרדי  צפון  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 
עותק חלקי של מסמכי התכנית, הכולל את הוראות התכנית ותשריט מצב מוצע, נמצא במשרדי לשכות התכנון המחוזיות 

לתכנון ולבנייה של מינהל התכנון שבתחומן לא חלה התכנית: ירושלים, דרום, מרכז, חיפה ותל אביב.

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/ :ניתן לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת
SV3.aspx?tid=3 תחת החיפוש: "איתור תכנית וישות תכנונית"---< "תת"ל/ 63/ב "---< "מסמכים". וכן באתר האינטרנט 

.https://www.iec.co.il/planning/pages/default.aspx :של חברת חברת חשמל בכתובת

המועד להגשת הערות והשגות: 

כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף 100 לחוק להגיש התנגדות לתכנית, הרואה את 
עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות, 
לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, עם העתק למשרד הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז צפון. 
iplan.gov. :הפנייה לוועדה הארצית תלווה בנימוק וביסוס טיעונים ותיעשה באמצעות טופס מקוון בכתובת האינטרנט

il/hasagot_vatal או בכתובת הדוא"ל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il או בכתב למשרדי הוועדה, בשלושה העתקים )מומלץ 
להעביר עותק סרוק וחתום לכתובת הדוא"ל ti-tashtiyot@iplan.gov.il(. אין צורך בצירוף תצהיר עורך דין. פניות ושאלות 

ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל לעיל. 

המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת הגשת ההערות וההשגות. לצורך כך יש לציין פרטים מלאים ליצירת קשר: 
כתובת מגורים, דואר אלקטרוני, טלפון ופקס.

עיון במסמכי התכנית: 

האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  להלן,  הרשומות  הוועדות  במשרדי  התכנית  במסמכי  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
פתוחים לקהל:

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, רח' יפו 232, ת"ד 36078, ירושלים 94383, טל' 02-5312666,   )1(
;077-4448813

 ,04-6508508 טל'   ,17105 עילית  נצרת   ,595 ת"ד.  הממשלה,  קריית  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )2( 
;04-6508560

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים, רח' הציפורן 5 נצרת עילית, טל' 04-6468585, פקס' 04-6551346;  )3(

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, רח' הגלבוע 16, נצרת עילית, טל' 04-6478829, פקס' 04-6565877;  )4(

פקס'   ,04-6520780 טל'   ,60 כביש  לעפולה,  נצרת  בין  מזרע  קיבוץ  יזרעאלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה   )5( 
;04-6425071

תשריט מצב מוצע ותקנון בלבד:

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, בניין ג'נרלי, ירושלים, טל' 02-6290203, פקס'   )1(
;02-6290293

פקס'   ,04-8633427 טל'  חיפה,  הממשלה,  קריית   ,15 ים  פל  שד'  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )2( 
;04-8633432

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, קריית הממשלה, קומה ג', רמלה, טל' 08-9788444, פקס'   )3(
;08-9788418

פקס'   ,03-7632580 טל'    ,67012 אביב  תל   ,125 בגין  מנחם  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )4( 
;03-7632581

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, קריית הממשלה, רח' התקווה 4, ת"ד. 68 באר שבע, טל' 08-6263791,   )5(
פקס' 08-6263797.

ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של מסמכי התכנית המחייבים בלבד בתוך כשבוע ימים ממועד 
פרסום הודעה זו, במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של מינהל התכנון, בטל' 03-9298115, בימים א' - ה' בשעות 09:00 - 16:00.  
הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של מינהל התכנון:  http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=3 תחת 

החיפוש: "איתור תכנית וישות תכנונית"---< "תת"ל/ 63/ ב"---< "מסמכים".

י"ג באלול התשע"ז )4 בספטמבר 2017(
)חמ 3-697-ה3(                     אביגדור יצחקי

       ראש מטה הדיור הממשלתי
ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות  
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 הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מס' תת"ל 70ב' - 
רק"ל בגוש דן קו סגול מקטע מזרחי 
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

ו–77 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 78 לחוק האמור,  בהתאם לסעיפים 76ג)1( 
מודיעה בזה הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות כי בישיבתה מס' 11/2017 מיום ט"ו באב התשע"ז 
)7 באוגוסט 2017(, החליטה על הכנת תכנית לתשתית לאומית מספר 70ב' - רק"ל בגוש דן קו סגול מקטע מזרחי )להלן - 

התכנית( וכן החליטה בדבר תנאים למתן היתרי בנייה בתחום התכנית כמפורט להלן:

בתחום התכנית לא יינתנו היתרי בנייה, היתרים לשימוש חורג או הרשאות מכוח סעיף 261)ד( לחוק;  )1(

על אף האמור לעיל, התנאים ומגבלות לפי הודעה זו לא יחולו על -   )2(

עבודות ניטור, בדיקות קרקע וקידוחי ניסיון שיבוצעו על ידי נת"ע; )א( 

עבודות בתחום הדרך שאינן משנות את התוואי, לרבות נת"צים, רמזורים, וטיפול בתשתיות או פעולות לשדרוג  )ב( 
המרחב הציבורי, ובכפוף לתיאום עם משרד התחבורה, אגף תכנון תחבורתי;

תחום המחנה הצבאי )משא(; )ג( 

שימושים והיתרים בשטחים בייעוד חקלאי על פי התוספת הראשונה לחוק, למעט בעבור מבנים עם ביסוס קבוע; )ד( 

מסמכי ההרשאה לקו החשמל 161 ק"ו בארות יצחק-אור יהודה בתחום הפרסום יתואמו עם מתכננת הות"ל; )ה( 

החלת המגבלות על מפעל מב"ט מותנית בהשלמת התיאום באחריות היזם מול מערכת הביטחון ועדכון הוועדה  )ו( 
על השלמת תיאום זה בתוך חודשיים;

תוקף התנאים - שנתיים ממועד הפרסום או עד להעברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור,   )3(
המוקדם מבין השניים.

מקום ותיאור התכנית: 

הקו הסגול הוא חלק מרשת של קווי תחבורה עתירת נוסעים )מתע"ן( שתוכננו לשרת את הטבעת הפנימית והתיכונה של 
מטרופולין תל אביב ואשר נכללו בתמ"א 23/א/4 שאושרה בממשלה באוגוסט 2010. תת"ל 70ב' מכילה שתי זרועות - זרוע 
צפונית המהווה המשך מגבעת שמואל דרך רמת הדר וזרוע דרומית הממשיכה לאורך כביש 4612 דרך רפאל איתן לאורך 

כביש 461 עד מחלף הטייסים העתידי. בקצה הקו מתוכנן דיפו ומתחם חנה וסע במחלף הטייסים.

מטרות התכנית: 

קביעת רצועות לתכנון הקו הסגול של מערכת תחבורה עתירת נוסעים, נוסף על אלה שנקבעו בתמ"א 23/א/4. קביעת 
שימושים לרכבת קלה הכוללים בין השאר: מסילות, תחנות, מערכות הזנה חשמליות, מיתקני תשתית ותקשורת, מבני 

דרך וגשרים. 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 

מרחב תכנון מחוזי: מרכז, תל אביב; מרחבי תכנון מקומיים: אור יהודה, יהוד-מונוסון, קריית אונו, גבעת שמואל, המועצה 
האזורית דרום השרון; המועצה האזורית חבל מודיעין, מצפה אפק, רמת גן.

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

 חלקי חלקותחלקות בשלמותןגוש בשלמות/חלקימוסדר/לא מוסדרגוש

מרחב תכנון דרום השרון

תחום שיפוט: עיריית יהוד-מונסון

116, 118, 129, 137 חלקימוסדר6499

76, 95-90, 118 חלקימוסדר6500

70 חלקימוסדר6686

 ___________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.
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 חלקי חלקותחלקות בשלמותןגוש בשלמות/חלקימוסדר/לא מוסדרגוש

מרחב תכנון יהוד-נווה אפרים

תחום שיפוט: עיריית יהוד-מונסון

10, 11 חלקימוסדר6310

 145חלקימוסדר6499

118 חלקימוסדר6500

214, 218, 146-148225, 226חלקימוסדר6502

68, 7172חלקימוסדר6686

62, 239, 241, 249-247, 111252, 237, 243, 244חלקימוסדר6695

7-1, 21, 22, 25, 27, 28, 33-31, 38, 40, 26, 44חלקימוסדר6696
 ,66 ,64 ,63 ,60 ,59 ,53 ,50-45 ,43 ,42

103 ,102 ,100

23, 31-27, 51, 112 חלקימוסדר6697

32 חלקימוסדר6710

1, 11, 14, 15, 461, 472, 528, 534, 538,  חלקימוסדר6711
557

מרחב תכנון אור יהודה-אזור

תחום שיפוט: עיריית אור יהודה

6-3 חלקימוסדר6172

45, 51, 55 חלקימוסדר6174

50, 54, 137, 138, 142, 181, 207, 208, 221, 229חלקימוסדר6223
227 ,223 ,219

5, 129, 14חלקימוסדר6226

1, 2, 22, 28, 4551חלקימוסדר6228

90, 292, 20, 88חלקימוסדר6229

137, 138, 143, 145, 154 חלקימוסדר6231

134, 135, 199, 204 חלקימוסדר6485

133116-113חלקימוסדר6487

2, 86, 1110, 73, 88, 90חלקימוסדר6501

53, 117 חלקימוסדר7218

89, 101, 106 חלקימוסדר7220

37, 51 חלקימוסדר7239

84-82, 88 חלקימוסדר7263

מרחב תכנון מחוזי

תחום שיפוט: עיריית אור יהודה

134, 132135, 133חלקימוסדר6485

 46, 47חלקימוסדר6501
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 חלקי חלקותחלקות בשלמותןגוש בשלמות/חלקימוסדר/לא מוסדרגוש

תחום שיפוט: בלא שיפוט

 21חלקימוסדר6226

28 חלקימוסדר6228

 35חלקימוסדר6229

70, 136-132, 146, 147, 153, 139154חלקימוסדר6231

43-41 חלקימוסדר6232

48, 73 חלקימוסדר6696

46-32 חלקימוסדר6710

מרחב תכנון קריית אונו

תחום שיפוט: עיריית קריית אונו

118, 119, 129, 131 חלקימוסדר6486

116, 117, 120 חלקימוסדר6487

מרחב תכנון מצפה אפק

תחום שיפוט: מועצה מקומית סביון

117 חלקימוסדר6500

מרחב תכנון רמת גן

תחום שיפוט: עיריית רמת גן

3 חלקימוסדר6172

45, 50, 51, 54, 55, 66, 120, 137, 139 חלקימוסדר6174

26 חלקימוסדר6176

6, 11 חלקימוסדר6185

50, 142 חלקימוסדר6223

1, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 25, 26, 41-39, 46-44,  חלקימוסדר6232
66-64 ,57

3, 4, 9-6, 18, 46 חלקימוסדר6233

מרחב תכנון גבעת שמואל

תחום שיפוט: עיריית גבעת שמואל

24, 143-141, 159, 160, 264, 270, 271,  חלקימוסדר6189
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17, 19, 20, 129-126, 133, 134, 256-136חלקימוסדר6369
 ,286 ,281 ,241 ,195-191 ,188 ,138

297 ,292 ,289

17-14, 19, 23, 162, 168, 169 חלקימוסדר6392

בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן  הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. במקרה של אי–התאמה 
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.



1535 ילקוט הפרסומים 7623, ב' בכסלו התשע"ח, 20.11.2017 

אי.די.יו. - ברקאי בע"מ
)ח"פ 51-364848-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ראובן רותם, מדרך 
למפרק   ,53454 גבעתיים   ,23 קומה  הורד,  מגדל   ,53 השלום 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ראובן רותם, עו"ד, מפרק

ובשעות שהמשרדים  בימים  להלן,  הרשומות  הוועדות  במשרדי  זו  להודעה  הנלווה  בתשריט  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
האמורים פתוחים לקהל:

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, רח' יפו 232, ת"ד 36078, ירושלים 94383, טל' 02-5312666, פקס'   )1(
;077-4448813

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז, רח' הרצל 91, קריית הממשלה, קומה ג', רמלה, טל' 08-9788444, פקס'    )2(
;08-9788418

13, ת"ד 7087, תל אביב 6107002, טל'  ולבנייה מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קומה  הוועדה המחוזית לתכנון    )3( 
03-7632580, פקס' 03-7632581;

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל מודיעין, רח' מודיעים 10, שוהם, טל' 03-9722887, פקס' 03-9722886;   )4(

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יהוד-נווה אפרים )מונוסון(, רח' מרבד הקסמים 6, יהוד 5635001, טל' 03-5391269,    )5(
פקס' 03-5391229;

הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה דרום השרון, קריית המועצה, מושב נווה ירק, טל' 03-9000560, פקס' 03-9000569;   )6(

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אונו, רח' יצחק רבין 41, קריית אונו, טל' 03-5311166, פקס' 03-5311246;   )7(

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אור יהודה, שד' אליהו סעדון, ת"ד 30, אור יהודה 60373, טל' 03-5388108, פקס'     )8(
;03-5337965

הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה גבעת שמואל, רח' גוש עציון 11, קומה 3, גבעת שמואל, טל' 03-7266847, פקס'    )9( 
;03-7266843

 )10( הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק, רח' בן ציון גליס 9, אזור התעשיייה סגולה, פתח תקווה 49277, טל' 
03-9302051, פקס' 03-9048569;

)11( הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' 03-6753515, פקס' 03-675-3392.

  http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=3 הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של מינהל התכנון
תחת הכותרת "איתור תכנית וישות תכנונית"---<"תתל/ 70/ ב-1-סעיף-77-78" ---<"מסמכי התכנית".

י"ז בחשוון התשע"ח )5 בנובמבר 2017(
)חמ 3-697-ה4(                     אביגדור יצחקי

       ראש קבינט הדיור הלאומי
ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות  

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

ג. ל. גוטמן אדריכלים
)ח"פ 51-060654-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
מרצון  את החברה  לפרק  הנ"ל, התקבלה החלטה  של החברה 
ולמנות את מרל מיכל גוטמן, מרח' בלפור 51, תל אביב, למפרקת 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מרל מיכל גוטמן, מפרקת
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עופר חרמון בע"מ
)ח"פ 51-054889-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.10.2017, התקבלה החלטה 
משד'  אלון,  שלום  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המגינים 26, חיפה, טל' 04-8660777, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלום אלון, עו"ד, מפרק

נגריית אורות מישור אדומים בע"מ
)ח"פ 51-454797-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.11.2017, התקבלה החלטה 
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את אור עוזיהו, מרח' 

שמואל ברוכים 7, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אור עוזיהו, מפרק

מוניטקס שיווק 2012 בע"מ*
)ח"פ 51-481153-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
תל   ,42 הקשת  ברח'   ,9.00 בשעה   ,4.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

* הערה: הודעה זו פורסמה בילקוט הפרסומים 7584, ומפורסמת 
בשנית בשל טעות בפרטי המפרק.

אולפני צילום אבן חיים בע"מ
)ח"פ 51-152934-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אוריאנה משה, מרח' 

עוזי חיטמן 7/19, עכו, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אוריאנה משה, רו"ח, מפרקת

ח.א. עופר חרמון )1989( בע"מ
)ח"פ 51-137075-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.10.2017, התקבלה החלטה 
משד'  אלון,  שלום  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המגינים 26, חיפה, טל' 04-8660777, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלום אלון, עו"ד, מפרק

ע.ר.ג. החזקות מפרץ חיפה בע"מ
)ח"פ 51-192418-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.10.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלום אלון, 

משד' המגינים 26, חיפה, טל' 04-8660777, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלום אלון, עו"ד, מפרק




