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הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951

נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
את  להרשות  הממשלה  החליטה  התשי"א-11951,  המדינה, 
כל אחד מנושאי המשרות בשירות בתי הסוהר )להלן - שב"ס( 
מהעסקאות  עסקה  בכל  את הממשלה  לייצג  להלן,  המפורטים 
עסקאות  למעט  האמור,  לחוק  ו–5   4 בסעיפים  בהן  שמדובר 
במקרקעין, בתחום הפעילות של שב"ס, עד לסכום הנקוב לצד 
כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים 

לעסקאות האמורות:

בלא   - סגנו  או  שב"ס  חשב  עם  יחד  הסוהר  בתי  נציב   )1(
הגבלת סכום;

סגנו - עד  יחד עם חשב שב"ס או  נציב בתי הסוהר  סגן   )2(
לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים )להלן - ש"ח(;

ראש מינהל תמיכה לוגיסטית יחד עם חשב שב"ס או סגנו   )3(
- עד לסכום של 750,000 ש"ח;

ראש מחלקת רכישות יחד עם חשב שב"ס או סגנו - עד   )4(
לסכום של 500,000 ש"ח או יחד עם ראש ענף גזברות - עד 

לסכום של 150,000 ש"ח;

ראש ענף מכרזים יחד עם חשב שב"ס או סגנו או ראש ענף   )5(
גזברות - עד לסכום של 50,000 ש"ח;

ראש מערך תעסוקה, לגבי התקשרויות שעניינן תעסוקת   )6(
של  לסכום  עד   - סגנו  או  שב"ס  חשב  עם  יחד  אסירים, 

200,000 ש"ח.

ההרשאות לנושאי משרה בשב"ס, שהודעות עליהן פורסמו 
- בטלות.

כ"ט בתשרי התשע"ה )23 באוקטובר 2014(
)חמ 3-9-ה1(

אביחי מנדלבליט  
                                                          מזכיר הממשלה

ס"ח התשי"א, עמ' 52.  1

ביטול מינוי הוועדה הממליצה לעניין חוקרי 
ההוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק  68א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ז-11967, אני מבטלת את מינויה של הוועדה הממליצה 

לעניין חוקרי ההוצאה לפועל2.

ט"ו באלול התשע"ד )10 בספטמבר 2014(
)חמ 3-1121-ה4(

                                                    ציפי לבני
                                                     שרת המשפטים

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 4719.  2

מינוי חבר ויושב ראש בוועדה לפטורים ולמיזוגים
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

ההגבלים  לחוק  ו–)ג(  23)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
העסקיים, התשמ"ח-11988, אני ממנה את אליעזר )מודי( זנדברג, 

לחבר, נציג ציבור, וליושב ראש בוועדה לפטורים ולמיזוגים.

                                                     
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ב, עמ' 382.  1

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ט באלול התשע"ד )14 בספטמבר 2014(
)חמ 3-682-ה1(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה    

מינוי חברה בוועדה לפטורים ולמיזוגים
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

ההגבלים  לחוק  23)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
העסקיים, התשמ"ח-11988, אני ממנה את אורית מרום אלבק, 

לחברה, נציגת ציבור, בוועדה לפטורים ולמיזוגים.

המינוי בתוקף לשלוש שנים מיום חתימתו.

י"ט באלול התשע"ד )14 בספטמבר 2014(
)חמ 3-682-ה1(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ב, עמ' 382.  1

מינוי חבר בוועדה לפטורים ולמיזוגים
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

ההגבלים  לחוק  23)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לחבר,  לקס,  יצחק  את  ממנה  אני  התשמ"ח-11988,  העסקיים, 

נציג ציבור, בוועדה לפטורים ולמיזוגים.

המינוי בתוקף לשלוש שנים מיום חתימתו.

י"ט באלול התשע"ד )14 בספטמבר 2014(
)חמ 3-682-ה1(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ב, עמ' 382.  1

מינוי חבר בוועדת ערר
לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958

הסעד,  שירותי  לחוק  2)ה()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
סוציאלי,  עובד  באומל,  איסר  את  ממנה  אני  התשי"ח-11958, 
כחבר בוועדת ערר במחוז תל אביב והמרכז, לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

כ"א באלול התשע"ד )16 בפברואר 2014(
)חמ 3-1082(

                                                    מאיר כהן
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשי"ח, עמ' 103; התשע"ב, עמ' 220.  1

חידוש מינוי לנציג ציבור בוועדות ערר
לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958

הסעד,  שירותי  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ח-11958, אני מחדש את מינויו של זכריהו ששון2, נציג 
החוק  לפי  והצפון  חיפה  במחוז  ערר  בוועדת  כחבר  ציבור, 

האמור.
                                                     

ס"ח התשי"ח, עמ' 103.  1

י"פ התשע"א, עמ' 1409; התשע"ב, עמ' 220.  2
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תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

ט"ו באלול התשע"ד )10 בספטמבר 2014(
)חמ 3-1082(

                                                     מאיר כהן
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי יושב ראש בוועדת ערר
לפי תקנות הפיקוח על מעונות )תנאי המגורים וטיפול בזקנים 

עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים(, התשס"א-2001

על  הפיקוח  לתקנות  30)א(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
ותשושים  עצמאיים  בזקנים  וטיפול  המגורים  )תנאי  מעונות 
שגיא,  אלה  את  ממנה  אני  התשס"א-12001,  לזקנים(,  במעונות 
עורכת דין, מנהלת הלשכה המשפטית במחוז חיפה והצפון ליושבת 

ראש ועדת ערר במחוז חיפה והצפון לפי התקנות האמורות.

י"ג בתשרי התשע"ה )7 באוקטובר 2014(
)חמ 3-1905-ה1(

                                                     מאיר כהן
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשס"א, עמ' 338.  1

מינוי חבר בוועדת ערר
לפי תקנות הפיקוח על מעונות )תנאי המגורים וטיפול בזקנים 

עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים(, התשס"א-2001

על  הפיקוח  לתקנות  30)א(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
ותשושים  עצמאיים  בזקנים  וטיפול  המגורים  )תנאי  מעונות 
במעונות לזקנים(, התשס"א-12001, אני ממנה את ירון רז, מנהל 

מעון, לחבר בוועדת ערר במחוז חיפה והצפון.

י"ג בתשרי התשע"ה )7 באוקטובר 2014(
)חמ 3-1905-ה1(

                                                     מאיר כהן
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשס"א, עמ' 338.  1

מינוי חברה בוועדת ערר
לפי תקנות הפיקוח על מעונות )תנאי המגורים וטיפול בזקנים 

עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים(, התשס"א-2001

על  הפיקוח  לתקנות  30)א(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
ותשושים  עצמאיים  בזקנים  וטיפול  המגורים  )תנאי  מעונות 
אלוני  יעל  את  ממנה  אני  התשס"א-12001,  לזקנים(,  במעונות 
כי–טוב, מפקחת, לחברה בוועדת ערר במחוז חיפה והצפון לפי 

התקנות האמורות.

י"ג בתשרי התשע"ה )7 באוקטובר 2014(
)חמ 3-1905-ה1(

                                                     מאיר כהן
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשס"א, עמ' 338.  1

מינוי חברה בוועדת ערר
לפי תקנות הפיקוח על מעונות )תנאי המגורים וטיפול בזקנים 

עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים(, התשס"א-2001

על  הפיקוח  לתקנות  30)א(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
ותשושים  עצמאיים  בזקנים  וטיפול  המגורים  )תנאי  מעונות 
בכר,  רותי  את  ממנה  אני  התשס"א-12001,  לזקנים(,  במעונות 
עורכת דין, לממלאת מקום של יושבת ראש ועדת הערר אלה 

שגיא במחוז חיפה והצפון לפי התקנות האמורות.

י"ג בתשרי התשע"ה )7 באוקטובר 2014(
)חמ 3-1905-ה1(

                                                     מאיר כהן
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשס"א, עמ' 338.  1

מינוי חברה בוועדת ערר
לפי תקנות הפיקוח על מעונות )תנאי המגורים וטיפול בזקנים 

עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים(, התשס"א-2001

על  הפיקוח  לתקנות  30)א(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
ותשושים  עצמאיים  בזקנים  וטיפול  המגורים  )תנאי  מעונות 
עורכת  את  ממנה  אני  התשס"א-12001,  לזקנים(,  במעונות 
 הדין חגית מזרחי, משפטנית, לממלאת מקום של עורכת הדין 
עורכת  ועדת הערר, במקומה של  ראש  יושבת  איריס עמרמי, 

הדין רונית וינגרטן.

י"ג בתשרי התשע"ה )7 באוקטובר 2014(
)חמ 3-1905-ה1(

                                                     מאיר כהן
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשס"א, עמ' 338.  1

מינוי ממוני גבייה
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

הלאומי  הביטוח  לחוק  367)ב(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשנ"ה-21995, אני ממנה את המפורטים להלן 

לממוני גבייה, לעניין פקודת המסים )גבייה(3:

אנלי סויסה

צופיה דקל לניאדו

סמדר ויסוסר.

כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(
)חמ 3-229(

                                                   מאיר כהן
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  2

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374.  3
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מינוי יושבת ראש הוועדה המקצועית לרישום 
תכשירי הדברה

לפי תקנות החומרים המסוכנים )רישום תכשירים להדברת 
מזיקים לאדם(, התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי תקנה 9)א( לתקנות החומרים המסוכנים 
)רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם(, התשנ"ד-11994, אני 
נציגת השר   - הוועדה  ראש  ליושבת  אורנה מצנר  ממנה את 

להגנת הסביבה.

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

מינויו של ד"ר ישעיהו בראור ליושב ראש הוועדה2 - בטל.

ז' בחשוון התשע"ה )31 באוקטובר 2014(
)חמ 3-2456(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

ק"ת התשנ"ד, עמ' 1285.  1

י"פ התשס"ה, עמ' 2643.  2

מינוי מנהל רשות התעופה האזרחית
לפי חוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק רשות התעופה האזרחית, 
יואל  את  ממנה  אני  הממשלה,  ובאישור  התשס"ה-12005, 
התחבורה  במשרד  האזרחית  התעופה  רשות  למנהל  פלדשו, 

והבטיחות בדרכים, במקומו של גיורא רום2.

ד' בכסלו התשע"ה )26 בנובמבר 2014(
)חמ 3-3864(

                                                   ישראל כ"ץ
                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התשס"ה, עמ' 130.  1

י"פ התשס"ח, עמ' 4676.  2

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
לימן  במושב  ומצויה  הואיל  נגועים  אזורים  להלן  המפורטים 

מחלת הניוקסל:

גשר  בצת,  מילואות,  אכזיב,  התעשייה  אזור  לימן,  מושב 
כברי,  יערה,  חניתה,  עמי,  בן  אדמית,  הנקרה,  ראש  כפר  הזיו, 
סער,  השיירה,  נתיב  זיו,  נווה  נהריה,  מצובה,  מנות,  מזרעה, 
וכל מקום  דנון, שלומי,  ציון, שייח'  רגבה, שבי  עבדון, עברון, 

אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים ממושב לימן.

כ"ב בכסלו התשע"ה )14 בדצמבר 2014(
)חמ 126—3(

                                                        נדב גלאון
                                             מנהל השירותים הווטרינריים

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  1

ביטול מינוי ממוני גבייה
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

הלאומי  הביטוח  לחוק  367)ב(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
של  מינוים  את  מבטל  אני  התשנ"ה-21995,  משולב[,  ]נוסח 
המפורטים להלן לממוני גבייה, לעניין פקודת המסים )גבייה(3:

צילה קרקו4
שרה תפירו5

אלי פרל6.

כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(
)חמ 3-229(

                                                   מאיר כהן
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  2

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374.  3

י"פ התשס"ג, עמ' 235.  4

י"פ התשס"ז, עמ' 1298.  5

י"פ התשס"ט, עמ' 439.  6

הודעה בדבר מינוי ממלאת מקום נוספת לרשם 
האגודות השיתופיות בוועדת ההשגות

לפי פקודת האגודות השיתופיות

האגודות  לפקודת  6)ב()ה(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
השיתופיות1, אני ממנה את דנה ביאלר, לממלאת מקום נוספת2 

לרשם האגודות השיתופיות, מירון הכהן, בוועדת ההשגות3.

י"א בחשוון התשע"ה )4 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4815(

אורי אריאל  
שר הבינוי והשיכון  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 336; ס"ח התשע"א, עמ' 683.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 5895.  2

י"פ התשע"ד, עמ' 4178.  3

הסמכת ממונה
לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, 
התשס"ו-12006, אני מסמיך את רבקה שירצקי לממונה לעניין 
ו–15)ב(  14)ג(  14)ב(,  14)א(,   ,12 בסעיפים  המנויות  הסמכויות 

לחוק.

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

י"ז בחשוון התשע"ה )10 בנובמבר 2014(
)חמ 3-3650(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשס"ו, עמ' 158; התשע"א, עמ' 749.  1



1989 ילקוט הפרסומים 6944, כ"ד בכסלו התשע"ה, 16.12.2014

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

7707700171  
הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש  שם התכנית:

 , מקור ברוך.4ברח' מירון 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 55 תשריט  57 גרסת: הוראות  7709900575 מס': 

/או חלוקה ללא הסכמת כל איחוד ו איחוד וחלוקה:
 הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 96 ביטול
 / א1766מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 4ירושלים רחוב: מירון יישוב: 

רח' מירון, פנייה מרח' רש"י, מקביל לרח' תחכמוני, 
 שכונת מקור ברוך.

 X: 220268קואורדינטה 
 Y: 632809קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .644, 640חלקות במלואן:  07798גוש: 
 .648חלקות: חלקי  07798גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 קומות וקומת מרתף. 4בניית בניין בן 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ג' 4שינוי ייעוד: מאזור מגורים   6.6.5
 קביעת בינוי כמפורט להלן:  6.6.6

קומות + קומת מרתף, בהתאם  4בניית בניין חדש בן 
 לנספח הבינוי.

 , כאמור.בנייה קביעת קווי בניין ל  6.6.0
 801בשטח וקביעתם לבנייה הגדלת שטחי ה 6.6.4

מ"ר  001מ"ר שטחים עיקריים, ו 947 מ"ר )מהם:
 שטחי שירות(

 יח"ד. 9קביעת מס' יח"ד על  6.6.1
 קומות. 4ל 7.77קביעת מס' קומות ממפלס ה 6.6.9
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית, כאמור.  6.6.0
 ם למתן היתר בנייה.קביעת תנאי  6.6.9

 

 . קביעת הוראות בגין הריסת בניין קיים.6.6.8
 קביעת הוראות בגין עץ לשימור. 6.6.57

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

טלפון:  8575075ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 76-9687690

, ירושלים 5בנייה ירושלים, ככר ספרא מקומית לתכנון ול
 76-9689955טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה כנון וההת
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 א /0447
 תכנון מפורט לאיחוד וחלוקה חדשה  שם התכנית:

 שכ' בית חנינא.
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 א   /0498 מס': מקומית 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א0419במ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חנינהשכונת בית , : בית חנינא החדשה'יישוב: ירושלים רח

 קטעי מעברים ללא מספר.
 הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .585חלקי חלקות:  07957גוש: 
, 00  98, 97  19, 44 ,40חלקות במלואן:  07955גוש: 
550  551 ,599. 
 .90, 11  10, 46 ,45חלקי חלקות:  07955גוש: 

 X: 221380220900קואורדינטה 
 Y: 637550638000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 עודי הקרקע כמפורט להלן:יא. שינוי במערך י

מיוחד,  5מיוחד לאזור מגורים  1. מאזור מגורים 5
ציבורי להולכי  טח פתוח ציבורי לדרך חדשה ולמעברלש

 רגל.
 מיוחד. 5. משטח פתוח ציבורי לאזור מגורים 6
 



ילקוט הפרסומים 6944, כ"ד בכסלו התשע"ה, 199016.12.2014

 יבורי.. משטח לבנין ציבורי לשטח פתוח צ0
 מיוחד. 5. מדרך קיימת או מאושרת לאזור מגורים 4

ב. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה שאינה בהסכמה 
לאיחוד וחלוקה מחדש, שנקבע  57בתחום מתחם מס' 

 / א.0419בתכנית מס' במ/ 
מרבי המרביים, מס' הקומות הבנייה ג. קביעת אחוזי ה

המיועדים ן המרביים, בכל אחד מהאזורים יוקווי הבני
 ה.ילבני

ד. קביעת השימושים המותרים בשטחים לבניני ציבור 
 ובשטחים הפתוחים הציבוריים.

 ה. קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.
 ו. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.

 ז. קביעת שטח שהתכנית אינה חלה עליו.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסה, 1460קוט הפרסומים וביל 74/55/6771

 .50/79/6771, בתאריך 0969עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 76-9687690טלפון:  8575075
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 76-9689955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

0460 
קביעת הוראות איחוד וחלוקה בתחום  שם התכנית:
 , שעפט, ממזרח לדרך רמאללה4מתחם 

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   0960 מס': מקומית 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א0419במ/  שינוי

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 יישוב: ירושלים רחוב: שועפאט.

שכונת שועפט, שטח ממערב לדרך רמאללה. חלקי 
 חלקות דרך ללא מספר.

 665/917  665/077שטח בין קואורדינטות אורך 
 909/001  909/077שטח בין קואורדינטות רוחב 

 הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .41  44חלקות במלואן:  07111גוש: 

 X: 221650221700קואורדינטה 
 Y: 636375636300קואורדינטה 

 

 
 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה  תכנוני במתחם מס' 

בע בתכנית  מס' מי/ במ/ לאיחוד וחלוקה מחדש, שנק 4
 א'. 0419

 ב. שינוי במערך יעודי הקרקע הבאים:
 מסחרי מיוחד לדרך חדשה.( מאזור 5
 ( דרך חדשה או מאושרת לאזור מסחרי מיוחד.6

הקומות המרבי,  ', מסהמותריםג. קביעת אחוזי הבנייה 
המרביים המותרים  יןיגובה הבנייה המרבי המותר וקווי הבנ

 ה.יתאי השטח החדשים המיועדים לבני בכל אחד משטחי
 בנייה בשטח.ד. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסז, עמוד 1999ובילקוט הפרסומים  50/79/6770

 .65/71/6770, בתאריך 6964
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  . וכן במשרדי:76-9687690טלפון:  8575075
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 76-9689955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

7114070171  
 ן למשרדים בשכ' א צוונה.יבני שם התכנית:

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 9 גרסת: הוראות  7559070575מס': מקומית 
 8 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0786 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1766מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 508יישוב: ירושלים רחוב: בן עדיה שמואל 

 שכ' א צוואנה.שמואל בן עדיה
 גושים וחלקות:

 .560חלקות במלואן: , לא מוסדר, 68889גוש: 
 X: 223252קואורדינטה 
 Y: 632522קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
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 מטרת התכנית:
 הקמת בנין חדש למשרדים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למשרדים. 1מגורים . שינוי ייעוד מאזור 5
קומות  4בינוי להקמת בנין חדש למשרדים בן  קביעת .6

 קומות למחסנים וחניה תת קרקעיים. 0מעל 
מ"ר מתוכם  6409המרביים לבנייה הגדלת שטחי ה .0

 מ"ר שטחי שירות.5468מ"ר שטחים עיקריים ו 5748
 .קביעת קווי בנין חדשים לבניה. 4
 קרקעית..קביעת הוראות בגין חניה תת 1
 כאמור.בנייה .קביעת הוראות בגין שלבי ביצוע ל9
 .קביעת הוראות בגין עצים בוגרים לשתילה.0
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר.9

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9089ובילקוט הפרסומים  76/71/6754

 .55/71/6754, בתאריך 1016
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 76-9687690טלפון:  8575075
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 76-9689955טלפון: 
 ורים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמ

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  בית שמש
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

7774071176  
 שכונת מגורים בדרום מזרח בית שמש שם התכנית:

 6דמ"ז  
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 11 גרסת: הוראות  7714085576מס': מקומית 
 45 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 הבאות:המתייחסת לתכניות 

 מספר התכנית סוג היחס
 519בש/  שינוי
 677בש/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בית שמש   .

 שמשבשוליים הדרום מזרחיים של בית
 

 גושים וחלקות:
 .59, 9חלקי חלקות: , מוסדר, 04686גוש: 
 .54, 57, 0חלקי חלקות: , מוסדר, 04684גוש: 

 X: 199338קואורדינטה 
 Y: 622797קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 מטרת התכנית:
 יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בת כ

 יחידות דיור. 0607
 

 עיקרי הוראות התכנית:
המפורטים בתחום התכנית  עודי הקרקעיקביעת י .א

לאזורי מגורים, מגורים מיוחד, בניני ציבור, שטח 
פתוח ציבורי, חזית מסחרית, מסחר ותעסוקה, 
תעסוקה, מרכז תחבורה, מתקנים הנדסיים, 

 הרחבת והתווית מערכת הדרכים ואתרי עתיקות
יחידות דיור מיוחד ו 647קביעת הנחיות לבניית   .ב

 צפיפות שונות.יחידות דיור ברמות  0704
בנייה קביעת הוראות בנייה בשטחים המיועדים ל .ג

רביים, קווי בנין מחייבים, שטחי בנייה מלרבות 
זכויות בנייה, מספר קומות והנחיות לעיצוב 

 אדריכלי לרבות פרוט חומרי גמר.
קביעת הוראות והנחיות לפיתוח השטחים  .ד

 הפתוחים הציבוריים והשטחים למבני ציבור.
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. .ה
 קביעת הוראות לשלביות ביצוע.  .ו

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9180ובילקוט הפרסומים  66/70/6750

 .58/71/6750, בתאריך 4990
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
 8575075ירושלים  5 לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 76-9687690טלפון: 
 88577בית שמש  57ולבנייה בית שמש, נחל שורק 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 76-8877009טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  בית שמש
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

7777600176  
שכונת מגורים בדרום מזרח בית שמש:  שם התכנית:

 (1שכונה ה' )דמ"ז 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 40 גרסת: הוראות  7711600576 מס':מקומית 
 09 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 677בש/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שמש   .יישוב: בית 

 בשוליים הדרום מזרחיים של בית שמש
 
 



ילקוט הפרסומים 6944, כ"ד בכסלו התשע"ה, 199216.12.2014

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .0, 6חלקי חלקות:  04607גוש: 
 .00, 60, 69חלקות במלואן:  04686גוש: 
 .09, 61, 64, 65חלקי חלקות:  04686גוש: 
 .69חלקי חלקות:  04159גוש: 
 .49, 0, 9חלקות במלואן:  04159גוש: 
 .14, 10, 15, 1חלקי חלקות:  04159גוש: 

 X: 200373קואורדינטה 
 Y: 623075קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 מטרת התכנית:
 יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בת כ

יח"ד ביעוד דיור  661יח"ד ביעוד מגורים וכן  6,457
 מיוחד.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הקרקע כמפורט להלן:עודי יא. שינוי במערך י

מאזור מגורים, קרקע חקלאית, שטח ציבורי פתוח, 
פארק עירוני, אזור מיוער או מוצע ליעור, דרך מאושרת, 

, שטח לתכנון דרך ו/או טיפול נופי, אתר עתיקות לשימור
מגורים מיוחד, מגורים א', מגורים בעתיד, שמורת נוף ל

תוח ב', מגורים ג', מבנים ומוסדות ציבור, שטח פ
שטחים פתוחים, פארק/גן ציבורי, ספורט ונופש,  ציבורי,

שבילים, מסחר ותעסוקה, מתקנים הנדסיים, מרכז 
 תחבורה ודרך מוצעת.

יעודי מגורים וכן ייח"ד ב 6,457ב. קביעת היקף יח"ד ל
יח"ד ביעוד דיור מיוחד וזאת ברמות צפיפות  661

 שונות, והנחיות לבנייתן.
בנייה בנייה בשטחים המיועדים לג. קביעת הוראות 

לרבות קווי בנין מחייבים, שטחי בנייה מרביים, זכויות 
בנייה, מספר קומות והנחיות לעיצוב אדריכלי לרבות 

 פרוט חומרי גמר.
ד. קביעת הוראות והנחיות לפיתוח השטחים הפתוחים 

 הציבוריים והשטחים למבני ציבור.
 ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

קביעת הוראות לעניין טיפול בעצים בוגרים לפי תיקון ו. 
 לחוק התכנון והבניה. 98

 ז. קביעת דרך לביטול.
 ח. קביעת הוראות לעניין דירות להמרה בקומות הקרקע.

 ט. קביעת הוראות לשלביות ביצוע.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עג, עמוד , התש9180ובילקוט הפרסומים  66/70/6750

 .58/71/6750, בתאריך 4994
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
 8575075ירושלים  5לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 76-9687690טלפון: 
 88577בית שמש  57ולבנייה בית שמש, נחל שורק 

 רשאי לעיין בה בימים , וכל המעוניין 76-8877009טלפון: 
 
 

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט

 

 דלית זילבר
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים 
 
 

  מחוז  מרכז
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נתניה
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 77 א/ /477 נת/
 שלומזון נימין רח' בני ב מגורים  שם התכנית:

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   17 א/ /977 נת/מס': מקומית 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א977נת/  שינוי
 / ב89/ 0/ 477נת/ מק/  שינוי
 0/ 477נת/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .41יישוב: נתניה רחוב: בני בנימין 

 

 גושים וחלקות:
 .558חלקות במלואן:  9199גוש: 
 .544, 508חלקי חלקות:  9199גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת יח"ד וזכויות בנייה לבית מגורים חדש.

 

 התכנית:עיקרי הוראות 
 א. שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ד'.

 יח"ד. 50 ל 55 ב. תוספת יחידות דיור מ
מ"ר  6,004 מ"ר ל 5,600ג. הגדלת שטחים עיקריים מ

 מ"ר מרפסות מקורות ושטחי שרות. 067+ בתוספת 
 6 קומות + גג, ל 1ד. תוספת קומות ממרתף + 

 קומות + ק. טכנית. 8 מרתפים + ק. כניסה כפולה +
 ה. קביעת קווי בניין.

 ו. קביעת הוראות ומגבלות בנייה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9049ובילקוט הפרסומים  65/76/6754

 .76/76/6754, בתאריך 0150
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 06407רמלה  85ז, שד הרצל מחוז המרכבנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 79-8099478טלפון: 
 טלפון:  46408נתניה  9נתניה, הצורן בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 78-9970507
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 
 



1993 ילקוט הפרסומים 6944, כ"ד בכסלו התשע"ה, 16.12.2014

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נתניה
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 0 /11 /471 נת/
 משפ' וולפוביץ' 6רחוב הרדף  שם התכנית: מגורים

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   0 /55 /475 נת/מס': מקומית 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 80/ 0/ 477נת/  שינוי
 0/ 477נת/  שינוי
 / א55/ 475נת/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 דרום העיר, 6יישוב: נתניה רחוב: ההרדוף 

 

 גושים וחלקות:
 .98חלקות במלואן:  9609גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תוספת מרתף ועלית גג ושינוי קווי תוספת שטח עיקרי, 

 בנין לבית מגורים בנוי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר.  104.71מ"ר ל 589.01. תוספת שטח עיקרי מ5
מ'  7.7 מ' ל 0.7 . שינוי קו בניין צדדי מערבי מ6

 בקומת הקרקע.
 . שינוי קו בניין לבריכת שחיה.0
מרתף  לקומה אחת + עליית גג,  . תוספת קומות מ4

 קומות. 0+ 
. שינוי לבינוי ע"י הגדלת תכסית, תוספת קומות 1

 וקביעת הוראות לפרגולה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9009ובילקוט הפרסומים  70/76/6754

 .58/75/6754, בתאריך 0640
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 06407רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 79-8099478טלפון: 
 טלפון:  46408נתניה  9נתניה, הצורן בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 78-9970507
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  ראשון לציון
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 66 /77 /1 רצ/
 ראשון לציון נחלת יהודה  שם התכנית:

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   66 /17 /5 /רצ מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9774ממ/  שינוי
 5/ 15/ 17רצ/  שינוי
 17/ 17/ 5רצ/ במ/  שינוי
 9771ממ/  שינוי

 69/ 5/ 5רצ/ מק/  כפיפות
 6/ 4תמ"א/  כפיפות
 61/ 5/ 5רצ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ראשון לציון רחוב: קבוץ גלויות.
 יישוב: ראשון לציון רחוב: שד בן גוריון.

שטח בעיר ראשון לציון, על עוקף מערבי של נחלת 
יהודה, בסמוך לשדרות הציונות ובו מצוי מבנה המוכר 

 ו'.בשם קיבוץ 
 

 גושים וחלקות:
 .406, 65חלקות במלואן:  9780גוש: 
 .69, 67חלקי חלקות:  0001גוש: 

 X: 181800קואורדינטה 
 Y: 654500קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם מגורים בן 

יח"ד ושימור מבנה התיישבות, מגדל מים ושני עצי  509
לתכנית  התכנית, כהשלמהאקליפטוס הקיימים בשטח 

 נחלת יהודה התיכונה.
 עיקרי הוראות התכנית:

א. שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים א', אזור מגורים 
, שטח למוסד, שטח ציבורי פתוח ודרכים 6משולב ב' 

 מאושרות ליעודים הבאים:
 . שטח לבניני ציבור. 5   
 . שטח ציבורי פתוח.6   
 . אזור מגורים א'.0   
 . אזור מגורים ג'.4   
 . דרכים.1   

 ב. קביעת הוראות בנייה.
 ג. קביעת הוראות לשימור.

 ד. ביטול דרך קיימת והפיכתה לשטח ציבורי פתוח.
ה. איחוד חלקות וחלוקה חדשה על חלק משטח 
התכנית כמסומן בתשריט בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק 

 התכנון והבניה.
 

מה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורס
, התשעד, עמוד 9079ובילקוט הפרסומים  69/55/6750

 .69/55/6750, בתאריך 5040
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 06407רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 79-8099478טלפון: 
 01694ראשון לציון  67ל ראשון לציון, הכרמבנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 70-8140100טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט



ילקוט הפרסומים 6944, כ"ד בכסלו התשע"ה, 199416.12.2014

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  ראשון לציון
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

7100740410  
 167/66/1שם התכנית: מזרח ראשון לציון מגורים רצ/

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 47 גרסת: הוראות  7500940450מס': מפורטת 
 .61 –תשריט 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 66/ 5רצ/  שינוי
 5/ 5רצ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ראשון לציון רחוב: רבי עקיבא.

חטיבת קרקע באזור שכון המזרח, בין שכון המזרח 
 ממערב ומדרום לבין צריפין במזרח

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .010, 00, 60חלקי חלקות:  4640גוש: 
 .0חלקי חלקות:  4641גוש: 
 .96, 55, 57, 9: חלקות במלואן 4649גוש: 
 .501, 95, 97, 51, 8, 9, 0חלקי חלקות:  4649גוש: 
 .09חלקי חלקות:  1459גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 5,084הקמת שכונת מגורים חדשה בבנייה רוויה בת 

 יח"ד בדיור מיוחד. 617 יח"ד ו 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי, דרך מאושרת ושטח  .5

 ל:ציבורי פתוח 
אזור מגורים א', אזור מגורים ב', אזור מגורים  (א)

 יח"ד 5,084סה"כ  5ד
 יח"ד 617מסחר ודיור מיוחד הכולל  (ב)
 אזור למבני ציבור לחינוך (ג)
 שטחים ציבוריים פתוחים (ד)
 דרכים (ה)

 קביעת הזכויות והשימושים המותרים לכל ייעוד קרקע. .6
 קביעת הוראות בנייה. .0
 הנחיות בינוי. .4

1.  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9909ובילקוט הפרסומים  55/70/6754

 .54/70/6754, בתאריך 9099
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 06407רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

 . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון79-8099478טלפון: 
 01694ראשון לציון  67ראשון לציון, הכרמל בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 70-8140100טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  שהם
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 7077 /7 /47 שה/
 שם התכנית: מבנן מגורים צמודי קרקע ברח' עדולם

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   1079 /8 /98 שה/מס': מקומית 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8/ 98גז/ במ/  שינוי

 8/ 98גז/ במ/  פירוט
 6/ 4תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .5, 6יישוב: שהם רחוב: עדולם 

 

 גושים וחלקות:
 .560  566חלקות במלואן:  9917גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע ממבני ציבור למגורים א' צמודי קרקע.

 משפחתיות.יח''ד דו 9תוספת 
 

 התכנית:עיקרי הוראות 
 שינוי ייעוד קרקע משטח למבני ציבור למגורים א'.

 קביעת השימושים המותרים ליעוד הקרקע.
 קביעת זכויות, מגבלות והוראות בנייה.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9995ובילקוט הפרסומים  59/57/6750

 .64/57/6750, בתאריך 918
 

נמצאת במשרדי הועדה המחוזית  התכנית האמורה
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 79-8099478טלפון:  06407
טלפון:  9797090שהם,   שהם בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 70-8060797
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של טהאינטרנ
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  זמורה
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

7167167470  
 שם התכנית: יצירת מגרש דו משפחתי 

 ושינוי ייעוד למגורים א'
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 51 גרסת: הוראות  7561567410מס': מפורטת 

 8 תשריט 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0/ 41/ 189זמ/  כפיפות
 579/ 189זמ/  כפיפות
 977זמ/  כפיפות

 



1995 ילקוט הפרסומים 6944, כ"ד בכסלו התשע"ה, 16.12.2014

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: גן יבנה רחוב: העצמאות.

 בין רח' העצמאות לרח' הישועה. 
 

 גושים וחלקות:
 .414, 659, 590, 599חלקי חלקות: , מוסדר, 110גוש: 

 

 מטרת התכנית:
.  הקצאת מגרש דו משפחתי למגורים א' לפי הוראות 5
 .57/0/41/489מתכנית זמ/בנייה ה
.  איחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' סימן ז' לחוק 6

 התכנון והבנייה.
 

 הוראות התכנית:עיקרי 
.  איחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' סימון ז' לחוק 5

 התכנון והבנייה  בהסכמת הבעלים.
. הכלת הוראות בנייה למגורים א' מתכנית 6

על מגרש דו משפחתי בתחום התכנית  0/41/189זמ/
 וזכויות בנייה לפי תכנית זו.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9989ובילקוט הפרסומים  70/55/6750

 .58/55/6750, בתאריך 5168
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 06407רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

 . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון79-8099478טלפון: 
טלפון:  07177זמורה, ביל"ו סנטר  קריית עקרון בנייה ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 79-8454744
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  קסם
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 6 /0777 ק/
 קאסם שם התכנית: תכנית מתאר כפר 

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   6 /0777 ק/ מס': מקומית 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 60ק/  שינוי
 S/ 15 שינוי
 5/ 076ממ/  שינוי
 R/ 6 שינוי
 577אפ/  שינוי
 90אפ/  שינוי
 90אפ/  שינוי

 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 4/ 59תמא/  כפיפות
 58תמא/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 6/ 4תמא/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 65/ 0תממ/  כפיפות
 9/ ב/ 00תמא/  כפיפות
 66תמא/  כפיפות
 0תמא/  כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
תכנית זו תחול על כל שטחי השיפוט של הרשות 

 המקומית כפר קאסם.
 

 גושים וחלקות:
 .9900  9906גושים בשלמות: 

 .94 ,90, 05, 54 ,50חלקי חלקות:  9994גוש: 
 .40, 45  00, 64חלקות במלואן:  9991גוש: 
 .09, 60, 0, 6 ,5חלקי חלקות:  9991גוש: 
, 96 ,95, 10  11, 49  0במלואן: חלקות  9990גוש: 

90  07 ,04  98 ,85 ,554. 
 ,91, 90, 97  19, 14  48, 6חלקי חלקות:  9990גוש: 

99 ,05  00 ,87. 
, 577  87, 99  40, 47  5חלקות במלואן:  9999גוש: 
576  560. 

 .575, 98, 46 ,45חלקי חלקות:  9999גוש: 
 ,40, 45, 08, 00, 01  5חלקות במלואן:  9907גוש: 

44 ,49, 40 ,48 ,10, 14 ,19 ,19  95 ,90  99 ,07, 
05 ,00, 04 ,505  504 ,509, 500 ,545 ,540  517 ,

516 ,519  519 ,596  590. 
 , 49, 41, 46, 47, 09, 09חלקי חלקות:  9907גוש: 

17  16 ,11 ,10 ,90  98 ,06 ,01, 09 ,515 ,514. 
, 69, 59,58, 51, 50  5חלקות במלואן:  9905גוש: 

69 ,00  90 ,91  86 ,89 ,550 ,565, 566 ,564 ,
560  568. 

, 60, 61, 65 ,67, 50 ,59חלקי חלקות:  9905גוש: 
68 ,94 ,84, 81 ,551 ,559. 

, 579  99, 97  51, 50  5חלקות במלואן:  9904גוש: 
557 ,550 ,551  558. 

 .567, 554, 91, 54ות: חלקי חלק 9904גוש: 
, 09  04, 41, 40, 45, 08 69חלקות במלואן:  9997גוש: 

89  576 ,574 ,579. 
, 40 ,49, 44, 46, 47, 60חלקי חלקות:  9997גוש: 

09 ,84, 81. 
, 09, 00, 05  60, 61  65חלקות במלואן:  9995גוש: 

08 ,45  40 ,41. 
 .04, 06, 69, 67חלקי חלקות:  9995גוש: 
, 69, 69, 60, 50, 51  5חלקות במלואן:  9994גוש: 

68  04. 
 .01, 60חלקי חלקות:  9994גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הכנת מסגרת תכנונית רחבה וכוללת לעיר כפר קאסם 

תושבים, על  47,777, לקיבולת של 6767לשנת היעד 
מנת שניתן יהיה לקדם תכניות מפורטות במתחמים 

 השונים.
 
 



ילקוט הפרסומים 6944, כ"ד בכסלו התשע"ה, 199616.12.2014

 הוראות התכנית:עיקרי 
 יעודי קרקע חקלאית לבניה.ישינוי 

 עודי הקרקע המאושרים.יעודי קרקע ושינוי ייקביעת י
 קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

 קביעת הוראות לגבי הכנת תכניות מפורטות למתחמים.
 התווית מערכת הדרכים הראשית בישוב.

קביעת פרוגרמות לצרכי ציבור במתחמים השונים, 
 קרקע המיועדת להפקעה.ומכסות של 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9146ובילקוט הפרסומים  59/75/6750

 .05/75/6750, בתאריך 6101
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 06407רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

במשרדי: ועדה מקומית לתכנון . וכן 79-8099478טלפון: 
 טלפון: 48847כפר קאסם  ,קסם, כפר קאסםבנייה ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 70-8007486
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 

 רות יוסף
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז מרכז 
 
 

  מחוז  דרום
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

7140110476  
  ,077/0התכנית: מבנה מגורים במגרש שם 

 שכונת יעלים, אילת.
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מס': אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
 4 תשריט  9 גרסת: הוראות  7590550976

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  היתרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמספר  סוג היחס
 59/ 501/ 70/ 6 שינוי

 4/ 59/ 8 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , שכונת יעלים, אילת.071/0יישוב: שד' יעלים 

 X: 192215קואורדינטה 
 Y: 386315קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .08חלקות במלואן: , מוסדר, 47757גוש: 

 
 

 מגרשים:
 59/501/70/6בהתאם לתכנית  071
 4/59/8בהתאם לתכנית  071
 07/501/70/6בהתאם לתכנית  071

 

 מטרת התכנית:
תוספת זכויות ומגבלות בנייה ,שינוי בקו בניין ושינוי 

 הוספת יח' דיור. 071/0לבית 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר לכל המגרש  994א. תוספת שטח עיקרי: מאושר 

 048, סה"כ מוצע בלבד 071/0מ"ר לבית  91,תוספת 
מ"ר )תכנית זו אינה באה לבטל את הזכות לבקשת 
הקלה כמותית מתוך כח החוק בעבור יחידות הדיור 

 השכנות במגרש זה(
מ' ודרומי  7מ' ל  1ב. שינוי בקו בניין צפוני )אחורי( מ

 )כמסומן בתשריט(. 7מ' ל 4)קדמי(  מ
 יח' דיור 6תוספת  בלבד  071/0ג. לבית 

 

בתכנית, בימים ובשעות  כל המעוניין רשאי לעיין
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 47תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

 טלפון:  94577באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 79-9690081

 5אילת, חטיבת הנגב בנייה הועדה המקומית לתכנון ו
 .79-9090554אילת טלפון: 

 

ית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנ
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת

 מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
7106070476  

 אילת 474שם התכנית: מבנה מגורים במגרש 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 – והבניה, התשכ"ה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס': נית מפורטת אילת מופקדת תכבנייה לתכנון ול
 0 תשריט  56 גרסת: הוראות , 7506090976

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  היתרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 
 
 



1997 ילקוט הפרסומים 6944, כ"ד בכסלו התשע"ה, 16.12.2014

 הוראות התכנית:עיקרי 
 יעודי קרקע חקלאית לבניה.ישינוי 

 עודי הקרקע המאושרים.יעודי קרקע ושינוי ייקביעת י
 קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

 קביעת הוראות לגבי הכנת תכניות מפורטות למתחמים.
 התווית מערכת הדרכים הראשית בישוב.

קביעת פרוגרמות לצרכי ציבור במתחמים השונים, 
 קרקע המיועדת להפקעה.ומכסות של 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9146ובילקוט הפרסומים  59/75/6750

 .05/75/6750, בתאריך 6101
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 06407רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

במשרדי: ועדה מקומית לתכנון . וכן 79-8099478טלפון: 
 טלפון: 48847כפר קאסם  ,קסם, כפר קאסםבנייה ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 70-8007486
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 

 רות יוסף
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז מרכז 
 
 

  מחוז  דרום
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

7140110476  
  ,077/0התכנית: מבנה מגורים במגרש שם 

 שכונת יעלים, אילת.
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מס': אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
 4 תשריט  9 גרסת: הוראות  7590550976

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  היתרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמספר  סוג היחס
 59/ 501/ 70/ 6 שינוי

 4/ 59/ 8 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , שכונת יעלים, אילת.071/0יישוב: שד' יעלים 

 X: 192215קואורדינטה 
 Y: 386315קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .08חלקות במלואן: , מוסדר, 47757גוש: 

 
 

 מגרשים:
 59/501/70/6בהתאם לתכנית  071
 4/59/8בהתאם לתכנית  071
 07/501/70/6בהתאם לתכנית  071

 

 מטרת התכנית:
תוספת זכויות ומגבלות בנייה ,שינוי בקו בניין ושינוי 

 הוספת יח' דיור. 071/0לבית 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר לכל המגרש  994א. תוספת שטח עיקרי: מאושר 

 048, סה"כ מוצע בלבד 071/0מ"ר לבית  91,תוספת 
מ"ר )תכנית זו אינה באה לבטל את הזכות לבקשת 
הקלה כמותית מתוך כח החוק בעבור יחידות הדיור 

 השכנות במגרש זה(
מ' ודרומי  7מ' ל  1ב. שינוי בקו בניין צפוני )אחורי( מ

 )כמסומן בתשריט(. 7מ' ל 4)קדמי(  מ
 יח' דיור 6תוספת  בלבד  071/0ג. לבית 

 

בתכנית, בימים ובשעות  כל המעוניין רשאי לעיין
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 47תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

 טלפון:  94577באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 79-9690081

 5אילת, חטיבת הנגב בנייה הועדה המקומית לתכנון ו
 .79-9090554אילת טלפון: 

 

ית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנ
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת

 מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
7106070476  

 אילת 474שם התכנית: מבנה מגורים במגרש 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 – והבניה, התשכ"ה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס': נית מפורטת אילת מופקדת תכבנייה לתכנון ול
 0 תשריט  56 גרסת: הוראות , 7506090976

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  היתרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 
 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4/ 59/ 1 שינוי
 575/ 76/ 6 שינוי

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 , שכונת הערבה, אילת994יישוב: רח' סיני, בית מס' 

 X: 194225קואורדינטה 
 Y: 385750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .67חלקות במלואן: , מוסדר, 47761גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע ותוספת זכויות ומגבלות בנייה. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קומות למגורים ב'  0-4א. שינוי ייעוד מאזור מגורים 

 השינוי נובע מעדכון לנוהלי המבא"ת.
 1467מ"ר, מוצע  0776ב. תוספת זכויות בנייה: מאושר 

 עקרי.  4161מ"ר, מתוכם 
 ג.  שינויי בקווי בניין עפ"י תשריט ונספח בנוי.

 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן שהמשרדים

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יהמעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 47תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

 טלפון:  94577באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 79-9690081

אילת  5אילת, חטיבת הנגב בנייה מקומית לתכנון ו
 .79-9090554טלפון: 

 

כנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לת
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת

מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
7104776476  
 4שכ' שחמון רובע  177שם התכנית:  מבנה במגרש 

 אילת 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס': ת מופקדת תכנית מפורטת אילבנייה לתכנון ול
 1 תשריט  57 גרסת: הוראות , 7509896976

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  היתרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 450/ מק/ 6 שינוי
 654/ 70/ 6 שינוי

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 יישוב: אילת 
 X: 192950קואורדינטה 
 Y: 383400קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .05חלקות במלואן: , מוסדר, 47507גוש: 

 

 מטרת התכנית:
התכנית המוצעת, משנה זכויות בנייה/קובעת זכויות 

 בנייה חדשות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מטר. 5בקו בנייה ונות . תותר בנית בריכה וחדר מכ5

 מ'. 5מ'. ,מוצע  6מאושר 
מ"ר,  597מ"ר, מוצע:  597: . תוספת זכויות בנייה: מאושר6

 מ"ר עיקרי. 097סה"כ 
 .7. מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בניין 0

 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יהמעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 47תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  577סעיף 

ם ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומי
בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

 טלפון:  94577באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 79-9690081

 5אילת, חטיבת הנגב בנייה הועדה המקומית לתכנון ו
 .79-9090554טלפון:  ,אילת

 

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

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת

מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
6/ 70/ 174/ 6 

 שם התכנית: שדרוג מלון אדומית 
 ותוספת בנייה למגורים / נופש

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   6 /599 /70 /6 מס': מפורטת 
 



ילקוט הפרסומים 6944, כ"ד בכסלו התשע"ה, 199816.12.2014

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 599/ 70/ 6 שינוי
 4/ 575/ 76/ 6 שינוי
 00/ 575/ 76/ 6 שינוי

 575/ 76/ 6 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרכז תיירות, יישוב: אילת

 יותם פינת רחוב טופז
 

 התכנית:גבולות 
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .56 ,55, 1, 6 ,5חלקי חלקות: , לא מוסדר, 47566גוש: 

 X: 194940קואורדינטה 
 Y: 384890קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שידרוג ושיפוץ מבנה הקיים המשמש למלון אדומית 

 ב"מרכז תיירות" לשימושים שבתכנית המוצעת 
חדש למלונאות או / ו אכסון מלונאי ובתוספת אגף 

 מיוחד ומגורים באזור המגרש המערבי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מאזור מלונאות ונופש ל  577א. שינוי ייעוד למגרש א 
 מגורים, מסחר ומלונאות. 

 ב. קביעת שטחי בנייה מרביים. 
 . 7ג. קביעת קוי בניין לרבות קווי בניין 

 . ד. קביעת גובה ומספר קומות
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, 9580ובילקוט הפרסומים  07/56/6757

 .69/75/6755, בתאריך 6647עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 94577באר שבע  4 מחוז הדרום, התקוהבנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 79-9690081טלפון: 
 טלפון:  ,אילת 5אילת, חטיבת הנגב בנייה ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 79-9090554
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

7100667476  
 4מבנה צמוד קרקע ברובע  147שם התכנית: 

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 9 גרסת: הוראות   00668 75976 מס': מפורטת 
 1 תשריט 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 450/ מק/ 6 שינוי
 654/ 70/ 6 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אילת רחוב: אח"י אילת   .

 

 גושים וחלקות:
 .60חלקות במלואן: , מוסדר, 47507גוש: 

 X: 192925קואורדינטה 
 Y: 383425קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
התכנית המוצעת, משנה זכויות בנייה/קובעת זכויות 

 בנייה חדשות
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מטר.    5.תותר בנית בריכה וחדר מכונות בקו בנייה 5

 מ'. 5מ'. ,מוצע  6מאושר 
 597מ"ר, מוצע  597 בנייה: מאושר.תוספת זכויות 6

 מ"ר עיקרי. 097מ"ר ,סה"כ  
 .7.מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בניין 0

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9910ובילקוט הפרסומים  70/79/6754

 .70/79/6754, בתאריך 0684
 

ת התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזי
 94577באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 79-9690081טלפון: 
 טלפון:  ,אילת 5ילת, חטיבת הנגב אבנייה ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 79-9090554
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אשדוד
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

0/ 70/ 177/ 17 
שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע בחלק ממגרש שטח 
 ציבורי פתוח למבנים ומוסדות ציבור רובע ז' אשדוד

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –התשכ"ה והבניה, 
   58 /578 /70 /0 מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 6790/ מק/ 0 שינוי

 6788/ מק/ 0 כפיפות
 6781/ מק/ 0 כפיפות
 09/ 575/ 76/ 0 כפיפות



1999 ילקוט הפרסומים 6944, כ"ד בכסלו התשע"ה, 16.12.2014

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אשדוד רחוב: רב ינאי   .

 יישוב: אשדוד רחוב: רב חיסדא   .
 רובע ז', בין רחוב רבי חיסדא ורחוב רבי ינאי

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .96חלקי חלקות: , מוסדר, 6760גוש: 

 X: 168450קואורדינטה 
 Y: 632900קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 6790/ מק/ 0בהתאם לתכנית  9

 578/ 70/ 0בהתאם לתכנית  500
 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע בחלק ממגרש שטח ציבורי פתוח 

 ליעוד של מבנים ומוסדות ציבור וקביעת זכויות 
 והוראות בנייה בו.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע בחלק ממגרש שטח ציבורי פתוח . 5

עבור יצירת מגרש למבנים ומוסדות ציבור בשטח של 
 מ"ר. 177

 . קביעת זכויות והוראות בנייה במגרש למבני ציבור.6
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9950ובילקוט הפרסומים  67/79/6754

 .71/79/6754, בתאריך 1871
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 79-9690081טלפון:  94577
 57אשדוד, הגדוד העברי בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין 79-9141074טלפון:  00577אשדוד 
ים האמורים רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרד

 הפנים משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אשדוד
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

7147764470  
שם התכנית: השלמת מרפסות מקורות בבניין קיים 

 רובע י"א, אשדוד ברחוב נחל לכיש 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 67 גרסת: הוראות  7548169970מס': מפורטת 

 54 תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית וג היחסס

 10/ 555/ 70/ 0 שינוי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 60,   61,   65יישוב: אשדוד רחוב: נחל לכיש 

מגרש נמצא בין רחוב נחל לכיש לשדרות בן עמי עובד 
 ברובע י"א, אשדוד

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .00חלקי חלקות:  6758גוש: 
 .90חלקות במלואן:  6589גוש: 
 .58חלקי חלקות:  6589גוש: 

 X: 165334קואורדינטה 
 Y: 632955קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 10/ 555/ 70/ 0בהתאם לתכנית  575

 

 מטרת התכנית:
 תוספת זכויות בנייה וקביעת הוראות בינוי וקווי בנין במגרש.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
עם מרפסות לא מקורות  68/555/70/0לפי תבע  5בניין 

מ"ר שלא נכללו באחוזי בנייה בהיתר  001בשטח של 
מ"ר להסדרת מרפסות קיימות עקב  001בנייה. תוספת 

 .6779תיקון מבנייה דרישות תקנות התכנון וה
 

עם מרפסות לא מקורות  68/555/70/0לפי תבע  6בניין 
מ"ר שלא נכללו באחוזי בנייה בהיתר  197בשטח של 

רפסות קיימות עקב מ"ר להסדרת מ 197בנייה. תוספת 
 . 6779תיקון מבנייה דרישות תקנות התכנון וה

 

נבנה בשני שלבים: בשלב א' לפי תבע  0בניין 
נבנו קומת קרקע ושש קומות עם  68/555/70/0

נבנו  10/555/70/0מרפסות מקורות ובשלב ב' לפי תבע 
שש קומות עם מרפסות מקורות ובריכות שחיה בקומה 

מ"ר עבור  097ת תוספת עליונה. תכנית זו מבקש
ותוספת  0השלמת מרפסות בקומות עליונות של בניין 

 .0מ"ר לצורך תוספת שטח לפנטהואזים בבניין  07
שינוי נקודתי בקווי בנין בהתאם לתצ"ר מאושר ומצב 

מ' וקו בנין  0.9מ' ל 9קיים: קו בנין צדדי מערבי מ
בגבול דרומי בין החלקה המסחרית לחלקה המגורים מ

 מ'. 0.9מ' ל 1.0
קרקעי עד גבול המגרש להסדרת מצב שינוי קו בניין תת

 .6מ"ר מתחת לבניין  0058מרתף חניה בשטח  קיים 
 קביעת תנאים לבריכת שחיה בגג / במרפסת גג.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9946ובילקוט הפרסומים  61/70/6754

 .66/70/6754, בתאריך 9989
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 79-9690081טלפון:  94577
 57אשדוד, הגדוד העברי בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין 79-9141074טלפון:  00577אשדוד 
משרדים האמורים רשאי לעיין בה בימים ובשעות שה

 הפנים משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 



ילקוט הפרסומים 6944, כ"ד בכסלו התשע"ה, 200016.12.2014

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר טוביה
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

7/ 76/ 171/ 04 
החלפת שטחים משצ"פ לחניה ציבורית  שם התכנית:

 צומת כנות –
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
באר טוביה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   09 /575 /76 /9 מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 50/ 575/ 76/ 9 שינוי
 57/ 4/ 0תתל/  אישור ע"פ תת"ל

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אזור תעשיה כנות

 X: 177525קואורדינטה 
 Y: 634250קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 בתשריט בקו כחול רצוףכמסומן 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .01חלקות במלואן:  4887גוש: 
 .04, 06חלקי חלקות:  4887גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת חניון בכניסה לאזור תעשיה כנות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משצ"פ לחניון.

 קביעת הוראות לפיתוח השטח ולתשתיות.
 

לעיין בתכנית, בימים ובשעות כל מעוניין רשאי 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 47לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

מועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים מ
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 טלפון:  94577באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 79-9690081

טלפון:  ,באר טוביה, באר טוביהבנייה מקומית לתכנון ול
79-9170474 

 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר טוביה
 מס': ר תכנית מפורטת הודעה בדבר אישו

7/ 70/ 116/ 66 
שם התכנית: קביעת אזור מגורים בנחלה, משק אזרן, 

 כפר ורבורג
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   66 /556 /70 /9 מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 556/ 70/ 9 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר ורבורג   .

 נחלת משפחת אזרן מושב כפר ורבורג
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 וחלקות:גושים 
 מוסדר:

 .58חלקות במלואן:  6049גוש: 
 .49חלקי חלקות:  6049גוש: 

 X: 174850קואורדינטה 
 Y: 624780קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 556/ 70/ 9בהתאם לתכנית  08

 

 מטרת התכנית:
 דונם(.0.הגדרת אזור המגורים בנחלה )5
 .הוספת שימוש באזור המגורים בנחלה6

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מש' א. שינוי בפריסת אזור המגורים בישוב כפרי ונחלה

 אזרן.
 דונם.  0 ב. הגדרת אזור המגורים בישוב כפרי ל

ג. הוספת שימוש:בריכה טיפולית ומכון כושר באזור 
 המגורים בישוב כפרי. 

 ד. הגדרת קווי בניין. 
 באזור המגורים בישוב כפרי לבנייה ד. קביעת שטחי ה

 מ''ר שטחים עיקריים.  417מ''ר מתוכם  977
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9946ובילקוט הפרסומים  75/79/6754

 .66/70/6754, בתאריך 9988
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 94577באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

שרדי: ועדה מקומית לתכנון . וכן במ79-9690081טלפון: 
, 79-9170474באר טוביה,   באר טוביה  טלפון: בנייה ול

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

 .www.pnim.gov.il הפנים



2001 ילקוט הפרסומים 6944, כ"ד בכסלו התשע"ה, 16.12.2014

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

7144741477  
 לשכת עורכי הדין שדרות שז"ר ב"ש שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס':באר שבע מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 51 תשריט  58 גרסת: הוראות  7599195971
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 09/ 579/ 70/ 1 שינוי
 06/ 579/ 70/ 1 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 5יישוב: באר שבע רחוב: שז"ר זלמן 

 X: 181081קואורדינטה 
 Y: 573144קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .600חלקות במלואן: , מוסדר, 09707גוש: 
 .8888חלקי חלקות: , לא מוסדר, 88888גוש: 

 

 מטרת התכנית:
והוראות שינוי ייעוד ממסחר למשרדים וקביעת זכויות 

 בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד ממסחר למשרדים. 5
 קביעת שימושים למשרדים ומסחר. 6
 מ"ר. 5561קביעת זכויות למטרה עיקרית בהיקף של  0
 מ"ר. 407קביעת זכויות למטרת שרות בהיקף של  4
 תכסית קרקע. 577%קביעת  1
 קביעת מבנה להריסה. 9
 בקווי בניין.שינויים   0
 קביעת הנחיות פיתוח.  9
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 8

 קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי. 57
 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ו בכל פרט תכנוני אחר הרואה ן אימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 47לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 טלפון:  94577באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 79-9690081

באר  6באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול
 79-9490970שבע  טלפון: 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

7107704477  
רחוב מאיר גרוסמן 4שם התכנית: מגורים במגרש 

 באר שבע 64/6
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 51 גרסת: הוראות  7509104971מס': מפורטת 

 55 תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית וג היחסס

 510/ במ/ 1 שינוי
 8/ 679/ 70/ 1 שינוי

 511/ 576/ 76/ 1 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 6יישוב: באר שבע רחוב: גרוסמן מאיר 

 באר שבע  69/6מגורים ברחוב גרוסמן 
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .01חלקות במלואן:  09549גוש: 
 .04, 67חלקות: חלקי  09549גוש: 

 X: 177911קואורדינטה 
 Y: 571863קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה ושינוי קו בניין למחסן, לצורך 

ושינויי קו בניין צדדי, ברח' מאיר  6הרחבת דירה מס' 
 באר שבע. 69גרוסמן 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר להרחבת  69.7א. תוספת שטח עיקרי בהיקף של 

 במסגרת קווי הבניין המותרים. 69/6דירה מס' 
 ב. קביעת קן בניין למחסן.

 ג. שינוי קו בניין צדדי.
 ד. קביעת הנחיות בנייה ועיצוב אדריכלי.

 ד. קביעת מבנים להריסה.
 ה. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9910ובילקוט הפרסומים  70/79/6754

 .70/79/6754, בתאריך 0689
 



ילקוט הפרסומים 6944, כ"ד בכסלו התשע"ה, 200216.12.2014

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 94577באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

 . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון79-9690081טלפון: 
 טלפון: ,באר שבע 6באר שבע, בגין מנחם בנייה ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 79-9490970 

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  דימונה
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

67/ 70/ 100/ 1 
 א 06שם התכנית: מגורים במגרש מס' 

 , שכונת נווה חורש, דימונה107ברחוב שיזף 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   5 /500 /70 /61 מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 5/ 95/ במ/ 61 שינוי

 500/ 70/ 61 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת נווה החורש, 507יישוב: דימונה רחוב: שיזף 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .67חלקות במלואן:  08448גוש: 
 .61חלקי חלקות:  08448גוש: 

 X: 203625קואורדינטה 
 Y: 554600קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
א', המיועד 06שינויים תכנוניים במגרש )תא שטח( מס' 

למגורים א', רח' שיזף, שכונת נווה חורש, דימונה, עבור 
 .507בית מס' 

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 5440.01 א.  הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ

 (.19%מ"ר ) 5400.86 ( ל11%מ"ר )
 בלבד. 507מ"ר שייכים לבית מס'  51ב.  תוספת שטח של 
 .14.0% ל 41% רבית מג.  הגדלת תכסית מ

 ד.  שינוי קווי בניין עבור בנייה הקיימת בפועל.
 בנייה.ה.  קביעת תנאים למתן היתרי 

 ו.  קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9086ובילקוט הפרסומים  56/79/6754

 .60/74/6754, בתאריך 1719
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 94577באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 79-9690081טלפון: 
 טלפון:  9977דימונה  5דימונה, שד הנשיא בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 79-9190596
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  קרית גת
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

7/ 70/ 174/ 40 
 שם התכנית: אוטו נועה קרית גת

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   40/ 574 /70 /8 מס': מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4/ 574/ 70/ 8 שינוי

 0/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 1/ 09/ 8 כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 מגרש מלאכה ותעשיה, יישוב: קרית גת

 , אזור התעשיה55רח' ישראל פולק 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .59  51חלקות במלואן: , מוסדר, 1946גוש: 

 X: 178900קואורדינטה 
 Y: 611925קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
בהסכמת כל הבעלים, תוך  איחוד וחלוקת המגרשים

ה ולהוסיף יהשארת ייעוד הקרקע המאושר כתעשי
השימושים הקיימים בפועל למכירת והשכרת רכבים 

קביעת גבולות המגרש, זכויות  (.775מס'  )תא שטח
 והוראות הבנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי צורה, גבולות וגודל המגרש ע"י איחוד וחלוקה • 

ת כל הבעלים ולהשאיר את ייעוד של המגרשים בהסכמ
הקרקע המאושר כתעשיה ולהוסיף השימושים הקיימים 

 (.775בפועל למכירת והשכרת רכבים )תא שטח מס' 
 קביעת שימושים, זכויות והוראות בנייה.• 
 קביעת קווי בניין.• 
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.• 
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9918ובילקוט הפרסומים  66/79/6754

 .58/79/6754, בתאריך 0979
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 79-9690081טלפון:  94577
 טלפון:  ,קרית גת, קרית גתבנייה ול מקומית לתכנון
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 79-9991989

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  קרית גת
 144 /70 /7מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 שם התכנית: בית עלמין עירוני קרית גת
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   549/ 70 /8 מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 הבאות: המתייחסת לתכניות

 מספר התכנית סוג היחס
 610/ 76/ 9 שינוי

 58תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 66תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קריית גת   .

 בחלקו המזרחי של פארק התעשיה ע"ש רבין
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 יואב, לכיש.מרחבי תכנון גובלים: 
 

 גושים וחלקות:
 .40  46, 61  66חלקות במלואן:  5946גוש: 
, 65 ,67, 59 ,51, 50, 57חלקי חלקות:  5946גוש: 

69 ,60 ,09 ,47, 45 ,44. 
 .5חלקות במלואן:  0550גוש: 
 .49, 6חלקי חלקות:  0550גוש: 

 X: 180940קואורדינטה 
 Y: 610880קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
גת ובית עלמין קביעת שטח לבית עלמין עבור קרית

אזרחי, תוך שינוי ייעוד קרקע משצ"פ ותעסוקה אזורי
ליעוד בית קברות וזאת, ללא איחוד וחלוקה. התוכנית 
מבקשת לתת מענה לצרכי הקבורה של כלל 
האוכלוסייה, בהתחשב בהשתייכותם הדתית, עדתית, 

ת תעגן את דינים ומנהגים המקובלים עליהם. התוכני
שנים לפחות,  01חישוב שטח הקבורה לתקופה של 

 תוך שיקולי הרכב האוכלוסייה והתנאים המקומיים.

 עיקרי הוראות התכנית:
  א. שינוי ייעוד קרקע מאזור תעשיה בעתיד ושצ"פ

 לבית קברות עירוני )קבורה דתית( ובית קברות אזורי
אזרחי, מבנים ומוסדות ציבור לדת, שטח לתכנון 

 בעתיד, דרכים, שבילים וחניון.
ב. קביעת אזור קבורה, מיקום מבנים ומוסדות ציבור 
 לדת ושירותים, שטחי גינון, מפלסי פיתוח, קירות תמך,

לאספקת  מערכות ניקוז, מתקני תברואה, סידורים
הכול עפ"י נספח בינוי מחייב המאפשר הוצאת  –חשמל 

 היתרי בנייה.
ג. קביעת הנחיות והוראות בנייה למבני קבורה, למבנים 

 ומוסדות ציבור לדת.
ד. קביעת הוראות והנחיות לפיתוח וטיפול נופי של בית 

 העלמין וסביבתו.
ה. קביעת הוראות והנחיות להסדרת הניקוז, לקליטת 

 ילי, למניעת זיהום מי תהום ואיטום.הנגר הע
ו. קביעת הוראות בדבר אספקת מים ראויים לשתייה 
ומתקנים שישמשו את עובדי ומבקרי בית העלמין, 

 לצורך זה.
 ז. קביעת שלבים לביצוע התוכנית.

 , תמהיל, אופי וסגנונות הקבורה השונים.'ח. קביעת מס
תווית ט. הסדרת הדרכים אל בית העלמין ובתוכו, ע"י ה

 דרכים, שבילים וחניון.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9970ובילקוט הפרסומים  07/71/6754

 .66/71/6754, בתאריך 1066
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

כן במשרדי: ועדה . ו79-9690081טלפון:  94577
 טלפון:  ,קרית גת, קרית גתבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 79-9991989
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי:
  קרית מלאכי, באר טוביה

מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
17/ 70/ 174/ 6 

 אחוזת רוטנר שם התכנית:
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   6/ 519/ 70 /59מס': מפורטת 

איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים בחלק  איחוד וחלוקה:
 מתחום התכנית

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:התרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 6756/ מק/ 59 שינוי
 6778/ מק/ 59 שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 11/ במ/ 59 ביטול

 01תמא/  כפיפות
 6798/ מק/ 59 כפיפות
 54/ 4תממ/  כפיפות
 597/ 76/ 59 כפיפות
 04/ 575/ 76/ 59 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת אחוזת רוטנר, יישוב: קרית מלאכי

 X 501,700קואורדינטה 
 Y 969,707קואורדינטה 

 

 קרית מלאכי ובאר טוביה רשות מקומיות:
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .505חלקי חלקות:  069גוש: 
 .4  6במלואן: חלקות  6178גוש: 
 .551  6חלקות במלואן:  6157גוש: 
 .94  90, 95  6חלקות במלואן:  6109גוש: 
 .96חלקי חלקות:  6109גוש: 
 .97  6חלקות במלואן:  6108גוש: 
 .64  6חלקות במלואן:  6147גוש: 
 .49, 44  6חלקות במלואן:  6959גוש: 
 .41חלקי חלקות:  6959גוש: 
 .85  6במלואן:  חלקות 6958גוש: 
 .86חלקי חלקות:  6958גוש: 
 .557  6חלקות במלואן:  6967גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי בינוי לשכונת המגורים הכולל: תוספת זכויות בנייה, 
קביעת הוראות בינוי, עיצוב אדריכלי וקווי בניין חדשים, 

קביעת שטחים  תוספת יחידות דיור, הגדלת גובה בנייה,
תוחים ושטחים למבני ציבור וכן שינוי מערך ציבוריים פ

 הדרכים בשכונת "אחוזת רוטנר" בקריית מלאכי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת מס' יח"ד מרבי בשטח התכנית, תוספת יח"ד, 5

 יח"ד. 0,650סה"כ 
קווי  . קביעת הוראות בינוי ופיתוח לרבות: מס' קומות,6

הנחיות  זכויות,שטחי בנייה המרביים, קביעת  בניין,
 ומגבלות בנייה. 

 עודי הקרקע.י. שינוי במערך י0
. הגדרת תאי שטח לבנייני ציבור כולל הוראות בינוי, 4

 תכסית ואחוזי בנייה.
 . הגדרת תאי שטח לשטחים  ציבוריים פתוחים.1
 . הגדרת שטחי מסחר ושטחים למסחר ותעסוקה.9
 . שינוי במערך הדרכים.0
 שטח.. איחוד וחלוקת תאי 9
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.8

 . הגדלת צפיפות.57
 

 . שינוי גובה בניינים.55
 . הנחיות לעיצוב אדריכלי.56
. קביעת התכליות והשימושים המותרים בכל ייעוד 50

 קרקע.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9096ובילקוט הפרסומים  65/76/6754

 .61/76/6754בתאריך  ,4795
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 79-9690081טלפון:  94577

טלפון:  ,באר טוביהבאר טוביה, בנייה מקומית לתכנון ול
79-9170474 

 

מלאכי, ז'בוטינסקי  קריתבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
, וכל 79-9979074טלפון:  07877קרית מלאכי  5

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שדרות
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר 

61/ 76/ 171/ 04 
 תכנית מתאר שדרות שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס': שדרות מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

65/ 76/ 575/ 04   
 תכניות הבאות:המתייחסת ל

 מספר התכנית סוג היחס
 575/ 76/ 65 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שדרות

 

 גושים וחלקות:
, 5877  5981, 5994, 5996  5997גושים בשלמות: 

6099, 6098 ,6408 ,6497 6496 ,6494  6490 ,
6947. 

 ,5991, 5908, 5907, 5569, 977  189גושים בחלקיות: 
5999 ,5999, 5998 ,6616 ,6060 ,6969 ,6901. 

 

 מטרת התכנית:
. חיזוק ושיפור המערך העירוני הקיים, איכות ורמת חיי 5

תושביו והרחבת הישוב במסגרת קיבולת העיר לכ
 תושבים.  17,777

 תוח הציר המרכזי והמרכז העירוני.. קביעת הנחיות לפי6
 . קביעת הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח העיר. 0
 . קביעת הנחיות להכנת תכניות מפורטות. 4
 . קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות. 1
 . קביעת הנחיות לפיתוח מערכת תנועה. 9
 . קביעת הנחיות לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים. 0
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 . קביעת הנחיות לשמירה על איכות הסביבה. 9
 קרקע:עודי י. שינוי י8

א. משטח חקלאי לשטח מגורים, לשצ"פ, לדרכים,     
 לחורש לשימור ולגן ארכיאולוגי.

 ב. משטח ציבורי ושצ"פ לשטח מרכז עירוני משני.    
 ג. משטח חקלאי לשצ"פ ולבית עלמין.    
 ד. משצ"פ למגורים.    

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר לקהל, וכן שהמשרדים האמורים פתוחים

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 47לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה ם, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולתונייבע

 טלפון:  94577באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 79-9690081

שדרות, ככר הנשיא  שדרות  בנייה מקומית לתכנון ול
 79-9986041טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
קות ובלווי תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפירוט הנמ

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רהט
 מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

7174766417  
 רהט  07שכ'   167שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס': רהט מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
 9 תשריט  8 גרסת: הוראות , 7589766959

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  היתרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 57/ 660/ 76/ 50 שינוי
 51/ 660/ 76/ 50 שינוי
 6511/ מק/ 50 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: רהט    

 X: 178512קואורדינטה 
 Y: 588712קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , לא מוסדר, 477679גוש: 

 

 מגרשים:
 57/ 660/ 76/ 50בהתאם לתכנית  567

 

 מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה, שינוי קווי בנין וקביעת מס' יח"ד 

 ברהט. 09שכונה  567במגרש 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שטחים עיקריים  80.96% בנייה להגדלת זכויות  א.

 ושטחי שירות ביחד.
 שינוי קוי בנין כמסומן בתשריט מצב מוצע. ב.
 יח"ד. 4 יח"ד ל 6 יח"ד. תוספת מ 4קביעת מס' יח"ד ל ג.
 קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ד.
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  ה.
 קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדריכלי. ו.

 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 האינטרנט באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

. כל המעוניין  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו יבקרקע, בבני

 577נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ממועד  ימים 47תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות 

פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 
מחוז הדרום, בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

 : טלפון 94577באר שבע  4התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 79-9690081

 .79-8854904טלפון:  ,רהט, רהטבנייה מקומית לתכנון ול
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

בהתנגדויות לתכנית )סדרי נוהל בנייה התכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  חוף אשקלון

 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
07/ 70/ 177/ 17 

 מושב גיאה 01שם התכנית: פיצול נחלה מס' 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 – והבניה, התשכ"ה
   57 /519 /70 /01 מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 519/ 70/ 9 שינוי
 519/ 70/ 9 שינוי

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 יישוב: גיאה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
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 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .9חלקות במלואן:  6100גוש: 
 .15חלקי חלקות:  6100גוש: 

 X: 162100קואורדינטה 
 Y: 615000קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 519/ 70/ 9בהתאם לתכנית  05

 

 מטרת התכנית:
 גיאה.מושב  05פיצול נחלה מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. פיצול נחלה למגורים בישוב כפרי ויצירת מגרש 5

 מ"ר.  407מגורים בגודל 
. קביעת זיקת הנאה למעבר רגלי ורכב בשטח 6

 המגורים בנחלה. 
 . קביעת הוראות וזכוית בנייה.0
 . תנאים למתן היתרי בנייה.4
 . קביעת התכליות והשימושים.1

 

נית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכ
, התשעד, עמוד 9950ובילקוט הפרסומים  75/79/6754

 .71/79/6754, בתאריך 1878
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 79-9690081טלפון:  94577
, 09577ן, אשקלון חוף אשקלובנייה מקומית לתכנון ול

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

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  יואב
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

06/ 70/ 176/ 17 
 קיבוץ נגבה הסדרת אזור מגורים שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס': יואב מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

06/ 70/ 576/ 57   
בעלים איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל ה איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 690/ 76/ 9 שינוי
 0/ 576/ 70/ 9 שינוי

 6570/ מק/ 9 ביטול
 8/ 576/ 70/ 9 כפיפות
 6750/ מק/ 9 כפיפות

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 יישוב: קיבוץ נגבה   

 X: 169900קואורדינטה 
 Y: 619000קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .58,  59, 59,  51, 8, 0, 1חלקי חלקות:  6990גוש: 
 .95, 04, 68, 58, 0,  6חלקי חלקות:  6994גוש: 
, 61  60, 50  51, 55  9חלקות במלואן:  6991גוש: 

05 ,04 ,09. 
 .01, 66  59, 54  56, 6חלקי חלקות:  6991גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית ל''קיבוץ מתחדש'' בנגבה, ע''י 
חלוקה למגרשים באזור המגורים, שינויים בייעודי 

עודי קרקע בתחום המחנה, יהקרקע, קביעת והסדרת י
ת הנחיות זכויות ומגבלות בנייה, קביעת הוראות קביע

להוראות  8.1שימור לנכסי מורשת בהתאם לסעיף 
 . 01תמ"א 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מ"שטח מוסדות ציבור" ל"מגורים", "פרטי   

 מוצעת ול"מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים".  פתוח", "דרך
פרטי פתוח", "מבנים שינוי ייעוד מ"אזור מגורים א'" ל" 

 ומוסדות ציבור לחינוך", "דרך מוצעת", "מגורים מיוחד". 
 שינוי ייעוד מ''דרך מוצעת'' ל"פרטי פתוח".   
 קביעת קווי בניין.   
 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.  
 קביעת התוויית דרכים ודרכי גישה לתאי שטח.  
 קביעת שימושים מותרים לכל ייעוד.  
 הסדרת דרכים וחניות.  
 קביעת הוראות, הנחיות ומגבלות הבניה.  
 קביעת התנאים למתן היתר בנייה.  
קביעת הוראות שימור לנכסי מורשת בתחום מכלול   

 .01כפרי לשימור, בהתאם להוראות תמ"א 
 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 47לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה ועדה המחוזית לתכנון ולתונים, למשרדי היבע

 טלפון:  94577באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 79-9690081

 79-9177041יואב, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
 

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

דות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את העוב
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)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רמת נגב
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

67/ 70/ 144/ 6 
 שם התכנית: יישוב רתמים

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   6 /599 /70 /67 מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 599/ 70/ 57 שינוי
 01תמא/  כפיפות
 60/ 54/ 4תממ/  כפיפות
 575/ 76/ 57 כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 07/ 54/ 4תממ/  כפיפות
 57/ ד/ 57תמא/  כפיפות
 54תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 04תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: רתמים   .

 יישוב קהילתי רתמים
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .57, 4, 6חלקי חלקות:  577060גוש: 
 .55, 9חלקי חלקות:  577991גוש: 
 .50, 59חלקי חלקות:  577999גוש: 
 .5חלקי חלקות:  477011גוש: 

 

 לא מוסדר:
 .5חלקי חלקות:  477091גוש: 

 X: 171500ה קואורדינט
 Y: 551375קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית חדשה לישוב רתמים על ידי 
שינוי והוספת ייעודי קרקע וקביעת התכליות 
והשימושים, התווית מערכת דרכים חדשה, קביעת 
זכויות, הנחיות והוראות בנייה ומתן פתרונות לתעסוקה, 

 ות ומסחר.חינוך, מוסדות ציבור, ספורט, תייר
 
 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .קביעת מספר יחד' בישוב וצפיפות המגורים.5
.קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה למגרשים בייעוד 6

 מגורים א'.
.שינוי ייעוד מקרקע שייעודה: אזור מגורים בעתיד, 0

אזור מגורים, אזור מלאכה, אזור תעשיה, שטח לבנייני 
רותים ישטח ספורט, אזור שציבור, שטח פרטי פתוח, 

ואחסנה, דרך קיימת או מאושרת, דרך מוצעת, שביל, 
שטח לתכנון בעתיד ואזור חקלאי, לשטח שייעודו: 
מגורים, מגורים א', מתקנים הנדסיים, מבני משק, 
מבנים ומוסדות ציבור, מסחר ומבנים ומוסדות ציבור, 
שטחים פתוחים, שטח ציבורי פתוח, פארק/גן ציבורי, 

ורט ונופש, דרך מוצעת, דרך משולבת, חניון, מסחר ספ
ומשרדים, מסחר ותיירות, קרקע חקלאית, נחל ושטח 

 לתכנון בעתיד.
 קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה.    
.תכנון מערכת דרכים חדשה ודרכים משולבות וביטול 4

 דרכים קיימות.
 .קביעת אזור מגורים מיוחד עם הוראות מיוחדות.1
הנחיות אדריכליות והוראות לבינוי ופיתוח  .קביעת9

 סביבתי ונופי.
 .קביעת תנאים והנחיות למתן היתרי בנייה.0
. קביעת הנחיות לניקוז והגנה משיטפונות, שמירה על 9

עצים בוגרים, התאמת מבני ציבור, ורגישות לסיכונים 
 סיסמיים. 

. הסדרת דרך הגישה לישוב והצומת בחיבור עם דרך 8
 .666מס' 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9946ובילקוט הפרסומים  60/70/6754

 .66/70/6754, בתאריך 9874
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 94577באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ן . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנו79-9690081טלפון: 
, וכל המעוניין 79-9194568רמת נגב, טלפון: בנייה ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
 הפנים  משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי

מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
71/ 70/ 117/ 7 
 מתקן קומפוסט סעד שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –הבניה, התשכ"ה ו

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נגב מערבי מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   1 /557 /70 /15 מס': 
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 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
  

 5/ 557/ 70/ 0 שינוי
 54/ 4תמ''מ/  כפיפות
 01תמ''א/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 צפונית מזרחית לקיבוץ סעד, בתחום השטח החקלאי

 בתחום מועצה אזורית שדות נגב
 X: E157800קואורדינטה 
 Y:N 598100קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .51, 9,  1חלקי חלקות: , מוסדר, 874גוש: 

 

 התכנית:מטרת 
א. הקמת אתר לטיפול בזבל אורגני מבלי חיים 

 באמצעות קומפוסטציה. 
 ב. פירוט הדרישות התכנוניות ל:

 . הפעלת אתר לטיפול בזבל בעלי חיים. 5    
 . מניעת השפעות סביבתיות ותברואתיות שליליות. 6    

 

 עיקרי הוראות התכנית:
לאית ''קרקע חק א. שינוי ייעוד ''קרקע חקלאית'' ל

 אתר לטיפול בקומפוסט'.  ומתקנים הנדסיים 
ב. שינוי ייעוד ''קרקע חקלאית'' לשטח ''פרטי פתוח'' 

 "תעלה"
ג. קביעת הוראות להקמה והפעלת האתר לייצור 

 קומפוסט, כולל ריסוק גזם חקלאי.
ד. קביעת הוראות והנחיות למניעת מפגעים סביבתיים 

 והנחיות לתפעול האתר.
של האתר ומזעור ההשפעה הנופית של  ה. שיקום נופי

 האתר על סביבתו. 
 

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

ין או י.כל מעוניין בקרקע, בבנwww.pnim.gov.il הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

לחוק, רשאי  577התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ממועד פרסומה של  ימים 47להגיש התנגדות תוך 

תונים, למשרדי יההודעה המאוחרת בין הפרסומים בע
 4מחוז הדרום, התקוה בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 79-9690081ן: טלפו 94577באר שבע 
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

 79-9904077נגב מערבי, טלפון: 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

בהתנגדויות לתכנית )סדרי נוהל בנייה התכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
 מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

71/ 70/ 161/ 0 
 מושב פטיש  70, 74שם התכנית: משקים 

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –בניה, התשכ"ה וה

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נגב מערבי מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   0 /565 /70 /15מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  היתרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 

 ת:המתייחסת לתכניות הבאו
 מספר התכנית סוג היחס

 6719/ מק/ 0 שינוי
 565/ 70/ 0 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: פטיש.    

 X: 158400קואורדינטה 
 Y: 581350קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , מוסדר, 577979גוש: 

 

 התכנית:מטרת 
ע"י  80ו 89הרחבת החלק החקלאי של נחלות מס' 

שינויי ייעוד משטח פרטי פתוח לקרקע חקלאית וקביעת 
 זכויות, הוראות ומגבלות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לקרקע חקלאית, ומ"חלקה  

 "קרקע חקלאית".ם ביישוב כפרי" ו"מגוריחקלאית" ל
 . 80/5, 89/5שינוי שטחים וגבולות של משקים  
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה.  
 קביעת / שינוי בקוי בניין כמסומן בתשריט.  
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 האינטרנט באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

. כל המעוניין  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו יבקרקע, בבנ

 577נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ממועד  ימים 47תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות 

פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 
מחוז הדרום, בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 79-9690081טלפון:  94577באר שבע  4התקוה 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון 

 .79-9904077נגב מערבי, טלפון: בנייה ול
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א תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ול
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מזרחי

 מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
7147774476  

 כסיפה  07שכונה   00שם התכנית: מגרש 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ת תכנית מפורטת נגב מזרחי מופקדבנייה לתכנון ול

 1 –תשריט  1 גרסת: הוראות , 7598989916מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  היתרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 067/ 70/ 0 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כסייפה    

 X: 208188קואורדינטה 
 Y: 573261קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , מוסדר, 577104גוש: 

 

 מגרשים:
 5/ 067/ 70/ 0בהתאם לתכנית  00

 

 מטרת התכנית:
יח"ד  6תוספת  ,וי קווי בנין, הגדלת אחוזי בנייהשינ

 בכסייפה. 07שכונה  00במגרש 
 

 התכנית:עיקרי הוראות 
הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בנין כמסומן  א.

 בתשריט מצב מוצע.
מתוכם  577%רביים ל קביעת שטחי בנייה המ ב.

 שטחי שירות. 0.96%המהווים שטחים עיקריות ו 86.09
 יח"ד. 4 יח"ד ל 6הגדלת מס' יח"ד מ ג. 
 קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ד. 
 היתרי בנייה. קביעת תנאים למתן ה.  
 קביעת הנחיות לבנוי ועיצוב אדריכלי. ו. 
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 האינטרנט באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

. כל המעוניין  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של
וני אחר הרואה את עצמו ין או בכל פרט תכניבקרקע, בבנ

 577נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ממועד  ימים 47תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות 

פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 

מחוז הדרום, בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
. העתק 79-9690081טלפון:  94577באר שבע  4 התקוה

בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 .79-9607899נגב מזרחי, טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה ון וההתכנ
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מזרחי

 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
0/ 70/ 011/ 47 

  ב'  6שכונה  110-114שם התכנית: מגרשים 
 ערערה בנגב

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   41 /055 /70 /0מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4/ 055/ 70/ 0 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 550-554ב 6יישוב: ערערה בנגב רחוב: שכ 

 ב' ערערה בנגב6שכ'  550-554מגרשים 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .06  05חלקות במלואן: , מוסדר, 577169גוש: 

 לא מוסדר., 577794/1גושים בחלקיות: 
 X: 203650קואורדינטה 
 Y: 563200קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 4/ 055/ 70/ 0בהתאם לתכנית  550-554

 

 מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין, הגדלת אחוזי בנייה, תוספת קומה 

 יח''ד למגרש 4ל 6שלישית והגדלת מס' יח''ד מ
 ב' ערערה בנגב.  6שכ'  550-554במגרשים 

 

 כנית:עיקרי הוראות הת
קביעת שטחי בנייה המרביים באזור מגורים א' בסך  

 590מ''ר למטרות עיקריות ו 5059.7מ''ר ) 5991.7של 
 מ''ר למטרות שירות(. 

 הוספת קומה שלישית.  
 יח''ד למגרש.  4 ל 6 הגדלת מס' יח''ד מ 
 שינוי קוי בניין נקודתי בהתאם לבינוי הקיים.  
 קביעת התכליות ושימושים.  
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 קביעת הנחיות לתשתיות.  
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  74/57/6750

 .70/57/6750, בתאריך 149
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 94577באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה ה בניילתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 79-9690081טלפון: 
, וכל המעוניין 79-9607899נגב מזרחי, טלפון: בנייה ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
 הפנים משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
 

 אבי הלר
 עדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר הו

 מחוז דרום

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

בית ברחוב אחד העם 32 תל אביב בע"מ
)ח"פ 51-020166-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס  חדש[, התשמ"ג-1983, 
מרכז  ושות',  דין שקל  עורכי  במשרד  ביום 21.1.2015, בשעה 11.00, 
עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 33, תל אביב 67023, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נחום חבס, מפרק  

צ'לנוב 41 תל אביב בע"מ
)ח"פ 51-059476-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס  חדש[, התשמ"ג-1983, 
מרכז  ושות',  דין שקל  עורכי  במשרד  ביום 21.1.2015, בשעה 11.00, 
עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 33, תל אביב 67023, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נחום חבס, מפרק  

המפעלים בע"מ
)ח"פ 51-011018-2(

)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 21.1.2015, בשעה 11.00, במשרד עורכי דין שקל ושות', 
מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 33, תל אביב 67023, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

נחום חבס, מפרק  

חן נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-013651-8(

)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 
תתכנס ביום 21.1.2015, בשעה 11.00, במשרד עורכי דין שקל ושות', 
מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 33, תל אביב 67023, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

נחום חבס, מפרק  

נחלת בנימין 81 תל אביב בע"מ
)ח"פ 51-013495-0(

)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 21.1.2015, בשעה 11.00, במשרד עורכי דין שקל ושות', 
מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 33, תל אביב 67023, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

נחום חבס, מפרק  

מאמי ביי בע"מ
)ח"פ 51-460038-6(

)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 5.2.2015, בשעה 18.00, במשרדי החברה, רח' הירדן 30, 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אברי קציר, מפרק  
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מרלז מדיה 2001 בע"מ
)ח"פ 51-311327-4(

)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 
דרך  רח'  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,8.2.2015 ביום  תתכנס 
החורש 4, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל רוקח, מפרק  

אל–חי סיעוד בע"מ
)ח"פ 51-142901-1(

)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 10.2.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' רקנאטי 3, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב שרון, מפרק  

גילרון תעשיות מכונות )2000( בע"מ
)ח"פ 51-291473-0(

)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 15.2.2015, בשעה 18.00, במשרדי המפרקת, רח' ברודצקי 19, 
רמת אביב, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורית לוי, מפרקת  

דה קי בע"מ
)ח"פ 51-404488-2(

)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 17.2.2015, בשעה 18.30, במשרדי המפרקת, רח' ברודצקי 19, 
רמת אביב, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורית לוי, מפרקת  

אינגווי יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-473334-4(

)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 
מרכז  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,15.2.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 36, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתמר כץ, עו"ד, מפרק  

פיור - מוצרי בריאות טבעיים בע"מ
)ח"פ 51-139954-5(

)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 
מרכז  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,16.2.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 36, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתמר כץ, עו"ד, מפרק  

פאמי - ויד השקעות )2006( בע"מ
)ח"פ 51-376996-8(

)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 
שלום  רח'  המפרק,  אצל   ,17.30 בשעה   ,16.2.2015 ביום   תתכנס 
דורני 4/16, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר וידנה, עו"ד, מפרק  

דויל יעוץ והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-208346-0(

)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 1.3.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' אבא הלל 7, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף אלקוני, עו"ד, מפרק  
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הירקון הכחול אלף בע"מ
)ח"פ 51-032768-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.7.2001 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר 
 ,03-5014446 טל'  חולון,   ,96 סוקולוב  מרח'  פז,  מנחם  ואת  כהן 

למפרקי החברה.

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

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

 ,25.1.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אופיר כהן        מנחם פז    
                                               מ פ ר ק י ם

רחל פוגל בע"מ
)ח"פ 51-333383-1(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,4.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216,   את עו"ד לירז 

טל' 077-3393831, 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 16.2.2015, בשעה 
9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

א. חיים חלקי חילוף בע"מ
)ח"פ 51-216687-7(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,4.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216,   את עו"ד לירז 
טל' 077-3393831, 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 16.2.2015, בשעה 
9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

חי לייפסטאט בע"מ
)ח"פ 51-434336-7(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,4.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216,   את עו"ד לירז 

טל' 077-3393831, 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 16.2.2015, בשעה 
9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

א.מ. ע"ב השקעות נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-492580-9(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,4.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216,   את עו"ד לירז 

טל' 077-3393831, 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 16.2.2015, בשעה 
9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת
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אלין יהלום - השקעות נדל"ן ובנייה בע"מ
)ח"פ 51-477731-7(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,4.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216,   את עו"ד לירז 

טל' 077-3393831, 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 16.2.2015, בשעה 
9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

נדלן גרופס יזמות ותפעול י.ז. בע"מ
)ח"פ 51-462742-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.6.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שמעון ג'רבי, מרח' בן גוריון 2, לב העיר, הרצליה, למפרק החברה.

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

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

 ,20.2.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון ג'רבי, עו"ד, מפרק

לרנר מנור נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-329716-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  אביב,  תל   ,2 קומה   ,205 דיזנגוף  מרח'  חיניץ,  אפרת   עו"ד 

03-5276015, 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 2.4.2015, בשעה 
15.00, במשרדי רימון לרנר ושות', 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.

אפרת חיניץ, עו"ד, מפרקת

חדשנות בתוכנה בע"מ
)ח"פ 51-513239-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אורי רוזן, מרח' אשר 27, רעננה, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.4.2015, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי רוזן, מפרק

דרור דוד - פתרונות גסטרונומים בע"מ
)ח"פ 51-463473-2(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,7.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
29, חיפה, טל' 077-5617276, למפרק  דרור דוד, מרח' התשבי 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.4.2015, בשעה 
10.00, אצל עו"ד עופר סולומונוב, רח' דרך העצמאות 55, חיפה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

דרור דוד, מפרק
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בנקוניקס בע"מ
)ח"פ 51-506242-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרק   ,08-9367267 טל'  ברנר,  גבעת   ,5 שיזף  מרח'  אדר,  רועי 

החברה.

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

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

 ,16.4.2015 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.

רועי אדר, מפרק

ו.י. לנין בע"מ
)ח"פ 51-286054-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 
 ,058-6275141 טל'  סבא,  כפר   ,11 דירה   ,6 השלום  מרח'  ברנר, 

למפרק החברה.

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

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

 ,22.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל ברנר, מפרק

ע.ח.י  נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-275652-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,03-6091025 טל'   ,6579119 אביב  תל   ,15 יבנה  מרח'  סגל,  איתן 

למפרק החברה.

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

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

 ,26.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 17.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן סגל, מפרק

מ.א.ג.י ייזום והשקעות 2005 בע"מ
)ח"פ 51-364831-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אלי אקסלרוד, מרח' יבנה 15, תל אביב, טל' 03-6091025, למפרק 

החברה.

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

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

 ,27.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרד אקסלרוד, אוחנה ושות', עורכי דין, בכתובת 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  הנ"ל, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי אקסלרוד, עו"ד, מפרק

מיני-פוד בע"מ
)ח"פ 51-471399-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ד"ר  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
זהר פלדבוי, רואה חשבון, מרח' קפריסין 9, תל אביב, טל' 052-2453554, 

למפרק החברה.

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

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

 ,12.5.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר זהר פלדבוי, רו"ח, מפרק
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קידום איכות בע"מ
)ח"פ 51-220155-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
אבישי דינר, מרח' מעין צבי 11, גבעת אלה, טל' 054-8359740, 

למפרק החברה.

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

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

 ,10.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבישי דינר, מפרק

לשכת הסופר
)ח"פ 51-202852-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
יהודה גרוסמן, מרח' מנחם 15, בני ברק, טל' 050-4142044, למפרק 

החברה.

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

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

 ,10.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה גרוסמן, מפרק

א. מושקוביץ ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-373831-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אריה מושקוביץ, מרח' הברוש 11, בת הדר, למפרק החברה.

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

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

 ,17.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרד רו"ח אביגדור בן יהודה, רח' שברץ 1, רעננה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אריה מושקוביץ, מפרק

ארגטו בע"מ
)ח"פ 51-449196-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
אריה גבריאלי, מרח' הגנים 2, קרית אונו 55521, למפרק החברה.

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

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

 ,31.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה גבריאלי, מפרק

גלובל פוינט אוף וויו בע"מ
)ח"פ 51-326267-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
הילה לנדאו אופק, מרח' בר כוכבא 23, בני ברק, טל' 03-6137745, 

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 1.4.2015, בשעה 
12.00, במשרדי חברת סקונד אופיניון בע"מ, בכתובת הנ"ל, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

הילה לנדאו אופק, מפרקת
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יזמות בגליל ע.מ בע"מ
)ח"פ 51-467133-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עו"ד יוני מגן, מרח' החשמונאים 100, תל אביב, טל' 03-5611199, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.4.2015, בשעה 
הנ"ל,  בכתובת  ושות',  איבצן-נצר-וולצקי  עו"ד  במשרד   ,10.00
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

יוני מגן, עו"ד, מפרק

ולוקוויטי סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-481405-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.2.2015, בשעה 10.00, במשרדי קצנל דימנט פרנק, 
89, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של הממ  רח' מדינת היהודים
פרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאל פרנק, עו"ד, מפרק

דן בר אל ושות' חברת עורכין דין
)ח"פ 51-459306-0(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,1.2.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ויצמן 42, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב זליגמן, עו"ד, מפרק

ק.נ אספקת והשמת עובדים בע"מ
)ח"פ 51-455583-8(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 2.2.2015, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  18, אשדוד, לשם הגשת  ירושלים  שד' 

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק סרויא, עו"ד, מפרק

סגל & קדם בע"מ
)ח"פ 51-406625-7(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 3.2.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, מושב 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הגולן,  רמת  נוב, 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חגי הראל, עו"ד, מפרק

מייקינג סנס בע"מ
)ח"פ 51-450719-3(

)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 
רח'  18.00, אצל המפרקת,  4.2.2015, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
9, הרצליה,  קומה   ,G ביזנס פארק, מגדל   ,85 מדינת היהודים 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יפעת ליפץ, מפרקת

מופז נכסים בע"מ
)ח"פ 51-396132-6(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 4.2.2015, בשעה 20.00, אצל המפרק, רח' דוד 
מרץ 33, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוני מרואני, רו"ח, מפרק

פאב א.ד.מ השקעות בע"מ
)ח"פ 51-404163-1(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 5.2.2015, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' 
3, בית ש.א.פ, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של הממ  היצירה

פרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אדיר גורן, עו"ד, מפרק




