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

מודיעים בזה, כי - 

בהתאם לסעיף 6)א()2( לחוק נכסי מדינה, התשי"א-11951   א. 
נושאי  את  להרשות  הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן 
ולתפקידים  למודיעין  במוסד  התפקידים  ובעלי  המשרה 
מיוחדים )להלן - המוסד(, אשר מפורטים להלן, לייצג את 
הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 
4 ו–5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחום הפעילות 
של המוסד ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב ליד כל 
אחד מהם ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים 

לעסקאות האמורות:

רשימה א' - גורמי המטה או הרכש:

ראש המוסד או סגנו - בלא הגבלת סכום;  .1

ראש מטה המוסד - בלא הגבלת סכום;  .2

של  לסכום  עד   - סגניהם  או  אגפים/מערכות  ראשי   .3
1,000,000 שקלים חדשים;

ראשי חטיבות - עד לסכום של 200,000 שקלים חדשים;  .4

ראשי מערכי רכש - עד לסכום של 100,000 שקלים חדשים;  .5

ראשי ענפי רכש או רמ"ט אגפי - עד לסכום של 50,000   .6
שקלים חדשים;

קנייני רכש או רמ"ט אגפי - עד לסכום של 10,000 שקלים   .7
חדשים.

רשימה ב' - גורמי כספים )חשבות(:

חשב המוסד - בלא הגבלת סכום.  .1

סגן חשב המוסד - בלא הגבלת סכום;  .2

200,000 שקלים  של  לסכום  עד   - קמ"ט התקשרויות   .3
חדשים;

ראש מחלקת כספים - עד לסכום של 100,000 שקלים   .4
חדשים;

עוזר בכיר לקמ"ט התקשרויות - עד לסכום של 50,000   .5
שקלים חדשים;

 10,000 של  לסכום  עד   - התקשרויות  לקמ"ט  עוזר   .6
שקלים חדשים.

עם  יחתום  לעיל  א'  ברשימה  המשרה  מנושאי  אחד  כל   
נושאי המשרה ברשימה ב' לעיל; ההרשאה תהיה על פי 

הסכום הנמוך מבין השניים;

בהתאם לסעיף 6)א()2( לחוק, החליטה הממשלה להרשות  ב. 
אשר  במוסד,  התפקידים  ובעלי  המשרה  נושאי  את 
מפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות 
שמדובר בהן בסעיפים 4 ו–5 לחוק, בעסקאות במקרקעין, 
שבתחום הפעילות של המוסד ותפקידו של המורשה, עד 
לסכום הנקוב ליד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על 

המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות: 

רשימה א' - גורמי המטה או הרכש:

ראש המוסד או סגנו - בלא הגבלת סכום;  .1

ראש מטה המוסד - בלא הגבלת סכום;  .2

של  לסכום  עד   - סגניהם  או  אגפים/מערכות  ראשי   .3
1,000,000 שקלים חדשים;

ראשי מערכי רכש - עד לסכום של 100,000 שקלים חדשים.  .4

רשימה ב' - גורמי כספים )חשבות(:

חשב המוסד - בלא הגבלת סכום;  .1

סגן חשב המוסד - בלא הגבלת סכום;  .2

קמ"ט התקשרויות - עד לסכום של 200,000 שקלים חדשים.  .3

עם  יחתום  לעיל  א'  ברשימה  המשרה  מנושאי  אחד  כל   
נושאי המשרה ברשימה ב' לעיל; ההרשאה תהיה על פי 

הסכום הנמוך מבין השניים.

הרשאות קודמות לנושאי משרה במוסד - בטלות.

ד' בכסלו התשע"ז )4 בדצמבר 2016(
)חמ 3-9-ה1(        צחי ברוורמן

מזכיר הממשלה  

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011

האכיפה  להגברת  לחוק  9)ג(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
של דיני העבודה, התשע"ב-22011 )להלן - החוק(, אני מודיע 
 2016 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  שיעור  עקב  כי 
העיצום  סכומי   ,2012 יוני  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת 
 הכספי הקבועים בסעיף 3 לחוק עודכנו ביום ג' בטבת התשע"ז 

)1 בינואר 2017(, והם כלהלן:

עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק א' לתוספת   )1(
השנייה לפי סעיף 3)1( לחוק - 5,040 שקלים חדשים, ולגבי 

יחיד כאמור באותה פסקה - 2,520 שקלים חדשים;

עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ב' לתוספת   )2(
חדשים,  שקלים   20,160  - לחוק   )2(3 סעיף  לפי  השנייה 
ולגבי יחיד כאמור באותה פסקה - 10,080 שקלים חדשים;

עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת    )3(
חדשים,  שקלים   35,280  - לחוק   )3(3 סעיף  לפי  השנייה 
ולגבי יחיד כאמור באותה פסקה - 17,640 שקלים חדשים.

י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017(
)חמ 3-4631(

                                                חיים כץ
                                 שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשע"ז, עמ' 1313.  1

ס"ח התשע"ב, עמ' 62; התשע"ד, עמ' 600.  2

 הודעה על ביטול הסמכתה של קרן חופשה 
כללית "מבטחים"

שנתית,  חופשה  לחוק   24 סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
של  הסמכתה  את  מבטל  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"א-21951 
התקיימו  כי  שמצאתי  לאחר  "מבטחים"3  כללית  חופשה  קרן 

התנאים לביטול הסמכתה בהתאם לסעיף 23)א( לחוק.

י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(
)חמ 3-1595-ה6(    חיים כץ

                                 שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ס"ח התשי"א, עמ' 234; התשע"ו, עמ' 574.  2

י"פ התשי"ב, עמ' 32.  3
                      

ס"ח התשי"א, עמ' 52.  1
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שם חשב המלווההמועצה הדתית

אפרים סיניירושלים

אריה ברסקילוד

עובד בן דודמבשרת ציון

סאאב ותדמגדל העמק

סאאב ותדמנחמיה

דוד זנזורינתניה

דוד זנזוריעתלית

עובד בן דודקריית אונו

ויויאן שוקיירקריית אתא

אליאס בכיתקריית טבעון

עובד בן דודקריית יערים

ויויאן שוקיירקריית שמונה

עופר ססוברראש העין

מיכאל צורראשון לציון

יוסי גורדנסקירחובות

שמואל גודינגררכסים

משה פןרעננה

אריה ברסקישדות נגב

סאאב ותדשדרות

מצליח פרטוקתל מונד

ו' בטבת התשע"ז )4 בינואר 2017(
)חמ 3-140-ה3(         דוד אזולאי

השר לשירותי דת  

הסמכת ממונה
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

המסוכנים,  החומרים  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מלכין,  יבגני  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"ג-11993 
במשרד  בתפקידו  משמש  הוא  עוד  כל  החוק,  לעניין  לממונה 

להגנת הסביבה.

כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(
)חמ 3-2462(          זאב אלקין

השר להגנת הסביבה  
ס"ח התשנ"ג, עמ' 28; התשנ"ז, עמ' 143.  1

 הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה 
בפנקס המפלגות

לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

התשנ"ב-11992  המפלגות,  לחוק  4)ב(  לסעיף   בהתאם 
ודיווח(,  )רישום  המפלגות  לתקנות   3 ותקנה  החוק(,   - )להלן 
התשנ"ג-21993 )להלן - התקנות(, אני מודיע כי ביום י' בשבט 

 הודעה על ביטול הסמכתה של קרן חופשה 
לעובדים בחקלאות

שנתית,  חופשה  לחוק   24 סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
של  הסמכתה  את  מבטל  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"א-21951 
כי התקיימו  קרן חופשה לעובדים בחקלאות3 לאחר שמצאתי 

התנאים לביטול הסמכתה בהתאם לסעיף 23)א( לחוק.

י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(
)חמ 3-1595-ה6(    חיים כץ

                                 שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ס"ח התשי"א, עמ' 234; התשע"ו, עמ' 574.  2

י"פ התשי"ב, עמ' 32.  3

הודעה על מינוי חשבים מלווים
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(, 

התש"ל-1970

לתקנות  26ב  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
התש"ל-11970,  מועצות(,  )ניהול  היהודיים  הדת  שירותי 
ולאחר שניתנה למועצות הדתיות שלהלן הזדמנות להשמיע 
את טענותיהן ומשהתקיימו הנסיבות האמורות בתקנת משנה 
)ב()3( לתקנה האמורה, מונו לחשבים מלווים לתקופה שמיום 
ו' בטבת התשע"ז )4 בינואר 2017( עד יום י"ג בטבת התשע"ח 

)31 בדצמבר 2017(, כמפורט להלן:

שם חשב המלווההמועצה הדתית

יורם אברמזוןאבן יהודה

אריה ברסקיאור עקיבא

דוד זנזוריאור עקיבא

יוסי גורדנסקיאזור

סול מרדכיאילת

מיכאל צוראליכין

יורם אברמזוןבאר יעקב

אורי אליאבבת ים

יורם אברמזוןגבעתיים

מצליח פרטוקגני תקווה

סול מרדכידימונה

משה פןחדרה

מצליח פרטוקחולון

שמואל גונדינגרחיפה

סאאב ותדחצור

אליאס בכיתטבריה

עופר ססובריבנה

שמואל גודינגריקנעם

סול מרדכיירוחם

 
ק"ת התש"ל, עמ' 1721; התשס"ח, עמ' 1241.  1

 
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722.  2
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אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב( לחוק, קבעתי תיקון 
להוראות לעניין שיטת חישוב מיטבית אשר נכנסו לתוקף ביום 
קביעתן  על  והודעה   ,)2012 באוקטובר   2( התשע"ג  בתשרי  ט"ז 
פורסמה ברשומות ביום ג' בתשרי התשע"ג )19 בספטמבר 2012(2.

ההוראות המתוקנות פורסמו באתר האינטרנט של המשרד 
.www.sviva.gov.il להגנת הסביבה, בכתובת

י"א בטבת התשע"ז )9 בינואר 2017(
)חמ 3-4474(         אורי שלהב

הרשם  
י"פ התשע"ג, עמ' 5; התשע"ו, עמ' 2446.  2

אישור טכנולוגיה לחתימה אלקטרונית מאובטחת
לפי תקנות חתימה אלקטרונית )חתימה אלקטרונית מאובטחת, 

מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות(, התשס"ב-2001

בתוקף סמכותי לפי תקנה 9)ב( לתקנות חתימה אלקטרונית 
)חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת 
בזה  מפרסם  אני  התקנות(,   - )להלן  התשס"ב-12001  בקשות(, 
את דבר אישורה ביום כ"א בטבת התשע"ז )19 בינואר 2017( של 
הטכנולוגיה המיושמת במוצר CoSign FIPS של חברת מחקר 
 ,10 נבטים  מרח'   ,51-107-1086 מס'  תאגיד  בע"מ,  אלגוריתמים 
קריית מטלון, פתח תקווה 49561 )להלן - החברה(, כטכנולוגיה 
שמפיקה חתימה אלקטרונית, שחזקה שהיא חתימה אלקטרונית 
אלקטרונית,  חתימה  בחוק  אלה  מונחים  כהגדרת  מאובטחת 

התשס"א-22001 )להלן - החוק(.

אישור הטכנולוגיה ניתן בהתבסס על הצהרות והתחייבויות 
החברה כמפורט בטופס הבקשה שהגישה, והוא ניתן לביטול לפי 

החוק.

למשפט,  הרשות  באתר  לצפייה  ניתן  המלא  האישור 
טכנולוגיה ומידע )רמו"ט( בכתובת:

http://www.justice.gov.il/Units/ilita/subjects/
HatimaElectronic/MeidaMeRashamCA/Pages/
IshorTech.aspx

כ"א בטבת התשע"ז )19 בינואר 2017(
)חמ 3-4403(       אלון בכר

                                                רשם גורמים מאשרים
                                 ראש הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע

ק"ת התשס"ב, עמ' 2.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 210.  2

הודעה על החלטה
לפי צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים 

במסמכי זיהוי ובמאגר מידע )תקופת מבחן(, התשע"א-2011

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לצו הכללת 
אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי 
- הצו(,  )להלן  )תקופת מבחן(, התשע"א-12011  מידע  ובמאגר 
החלטתי כי ביום כ' בשבט התשע"ז )16 בפברואר 2017(, יינטלו 
להנפקת  בקשות  הגשת  במסגרת  ביומטריים  זיהוי  אמצעי 
זיהוי ביומטריים בהתאם להוראות הצו, בבית החייל  מסמכי 

בתל אביב.

י"ח בשבט התשע"ז )14 בפברואר 2017(
)חמ 3-5191(              אמנון שמואלי

                          ממלא מקום ראש רשות האוכלוסין ההגירה
ק"ת התשע"א, עמ' 1287; התשע"ה, עמ' 1330.  1

)6 בפברואר 2017(, הוגשה לי בקשה לרישום בפנקס  התשע"ז 
המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"אני ואתה - מפלגת העם הישראלית"

מטרות המפלגה:

להחליף את שלטון ההון והלאומנות בשלטון הפרט והעם; )א( 

לקדם את זכות העם להיבחר באמצעות המפלגה והתקשורת; )ב( 

ושוויון  חירות  באמצעות  אמיתי  חברתי  צדק  לעשות  )ג( 
חברתי-כלכלי במעמד שווה, מערך חדש ברשויות הציבור, 

שוק חופשי-חברתי ותיקון מבנה ההפרטות;

היהודית  ישראל  וביטחון  שלום  למען  פעולות  ליזום  )ד( 
והדמוקרטית גם יחד;

בלא  בישראל  והבינוניים  הנמוכים  לאחד את המעמדות  )ה( 
הבדל דת, גזע, מין ועדה.

פרטי המפלגה:

מען: רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, ת"ד 50499, תל–אביב-יפו )אצל 
עו"ד אלון גלעדי(, טלפון: 03-5466170, פקס: 03-5466171, 

.giladiad@netvision.net.il :דוא"ל

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

גלעדי אלון, רח' ויצמן 125, ת"ד 50499, תל אביב;  )1(

לסלרוט יסמין, רח' החשמונאים 78, תל אביב;  )2(

עטיה עדן, רח' כיכר ויצמן 12, חולון;  )3(

שדר ערן, רח' מאור הגולה 11, תל אביב;  )4(

בן כנען יונתן, רח' פרישמן 15, תל אביב;  )5(

איגל מיכל, רח' הגר"א 37/4, תל אביב;  )6(

קיס עופר, רח' האתרוג 11, הרצליה;  )7(

קונפורטי חמדה, רח' רוטשילד 3, חולון;  )8(

פון שוורצה אסתר, רח' שטריקר 9, תל אביב;  )9(

זהבי מטילדה, רח' בית גיל הזהב, תל אביב.  )10(

ניתן לעיין בבקשה ובמסמכים שצורפו לה במשרדי רשם 
האגרה  תשלום  לאחר  מראש,  שיתואם  במועד  המפלגות, 

שנקבעה לכך בתקנות המפלגות )אגרות(, התשנ"ג-31993.

בהתאם לסעיף 6)א( ו–)ב( לחוק, רשאי כל אזרח ישראל בגיר 
ובמועד  באופן  המבוקש  לרישום  להתנגד  הארץ  תושב  שהוא 

שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5)א( לתקנות.

י"ג בשבט התשע"ז )9 בפברואר 2017(
)חמ 3-2424-ה1(         אייל גלובוס

רשם המפלגות  
ראש רשות התאגידים  

ק"ת התשנ"ג, עמ' 730.  3

 הודעה על מתן הוראות רשם לעניין שיטת 
חישוב מיטבית

לפי חוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה - חובות 
דיווח ומרשם(, התשע"ב-2012

בהתאם לסעיף 30)ב( לחוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות 
לסביבה - חובות דיווח ומרשם(, התשע"ב-12012 )להלן - החוק(, 

                      
ס"ח התשע"ב, עמ' 238.  1
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תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בבית שמש, ששטחה 2,416 מ"ר, המזוהה לפי   
רשימה זו:

חלקהגוש
שטח להפקעה

ייעוד)במ"ר(

שצ"פ + דרך520244963

שצ"פ5204431,453

כ"ה בטבת התשע"ז )23 בינואר 2017(
)חמ 3-2(

משה אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בש/164, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4847, 
התש"ס, עמ' 2431, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  שמש  בית   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ )או לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בבית שמש, ששטחה 3,802 מ"ר, המזוהה לפי   
רשימה זו:

גוש 
מקור

חלקי
חלקת 
שטחמקור

גוש
רשום

חלקה
רשומה

שטח
רשום
במ"ר

5230121,8115934321,991

520730180

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 
39977 - ירוחם, 39655 - אופקים, 38614, 38615 - באר שבע, 39954, 
39962, 39963, 39965 - מצפה רמון, 400059, 400998, 401016 - נגב, 
הוצגו ביום כ"ז בטבת התשע"ז )25 בינואר 2017( למשך 30 ימים, 
קריית  הדרום,  הסדר  אזור  המקרקעין  הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון 
מחוז  על  בלשכת הממונה  באר שבע,   ,4 רח' התקווה  הממשלה, 
הדרום, משרד הפנים, קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע, 
שבע  באר  בעיריית  אופקים,  בעיריית  ירוחם,  המקומית  במועצה 

ובמועצה המקומית מצפה רמון.

כ"ז בטבת התשע"ז )25 בינואר 2017(
רמי דמארי  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר הדרום  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
בש/99,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3166, 
התשמ"ה, עמ' 1519, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  שמש  בית   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ציבור,  מבנה  ציבורי של  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

שצ"פ ודרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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גוש 
מקור

חלקי
חלקת 
שטחמקור

גוש
רשום

חלקה
רשומה

שטח
רשום
במ"ר

5230101,6735935241,985

11144

12168

הייעוד: שצ"פ.  

כ"ז בטבת התשע"ז )25 בינואר 2017(
)חמ 3-2(

משה אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רג/340,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,659 עמ'  התש"ם, 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גן  רמת   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברמת גן, המזוהה כגוש 6157, ח"ח 217; הייעוד:   
דרך.

ט"ו בחשוון התשע"ז )16 בנובמבר 2017(
)חמ 3-2(

אביבית מאור נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/984,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3258, 
התשמ"ו, עמ' 518, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 ולבנייה גבעות אלונים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באעבלין, ששטחה 1.890 דונם, המזוהה כגוש   
12212, ח"ח 54.

כ"א בטבת התשע"ז )19 בינואר 2017(
)חמ 3-2(

אמין ענבתאוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/1346,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3530, 
התשמ"ח, עמ' 928 )להלן - התכנית(, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורכי ציבור של 

כביש כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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שטח בנוי
שטח הפקעה

במ"ר
שטח הפקעה

באחוזים

81610.7

9364.50

105616.5

1112210.1

12325

1360.70

151313.0

17255.3

18366

הייעוד: כביש.

רח'  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  תשריט  העתק 
אורנים 1, מעלות, טל' 04-9978030, וכל מעוניין רשאי לעיין בו 

בשעות העבודה הרגילות.

י"א בטבת התשע"ז )9 בינואר 2017(
)חמ 3-2(

טוביה גלזר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תממ/156, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4884, 
התש"ס, עמ' 3601, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גן  רמת  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7374, התשע"ז, עמ' 567, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -   .2

חטיבת קרקע ברמת גן )לשעבר כפר אז"ר(, המזוהה כגוש   
6177, ח"ח 31; הייעוד: דרך.

כ"ז בטבת התשע"ז )25 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
אביבית מאור נמרודי  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת גן  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפסוטה, המזוהה כגוש 19645, וחטיבת קרקע   
ב)שטח בנוי(, זיהוי אחר: כביש מס' 4 בחלק צפוני מערבי 

של הכפר, מס' תכנית הפקעה ה/201504.

חטיבת קרקע בכפר פסוטה, המזוהה כגוש 19645:  

חלקה
שטח הפקעה

במ"ר
שטח  הפקעה

באחוזים

1241305.3

123111.3

121182.5

12090.91

1194510.4

118291.7

85363.2

84222.5

831257.0

82589.1

806812.5

הייעוד: כביש.  

חטיבת קרקע בכפר פסוטה המזוהה כשטח בנוי )לא מוסדר( -  

שטח בנוי
שטח הפקעה

במ"ר
שטח הפקעה

באחוזים

2244.80

3285.60

44110.3

510817.2

65819.3

79311.13

 __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  המעוניין  כל  לקהל,  פתוחים  האמורים 
וכל  התכנית,  ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט 
100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  הזכאי לכך ע"פ סעיף 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
המתנגדים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית, נחל שורק 8, 
יומצא  02-9900778, העתק להתנגדות  טלפון:  בית שמש  רמת 
רח'  ירושלים  ולבנייה מחוז  למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

שלומציון המלכה 1 ירושלים טלפון : 02-6290222 . 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון, אלא אם כן הוגשה בכתב 
העובדות  כל  את  המתאמת  תצהיר  ובליווי  הנימוקים  בפירוט 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו(, תשמ"ט-1989.

משה מונטג  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה בית שמש  

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת בסמכות 
הועדה המקומית

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
 507-0403618 מס'  תכנית  הפקדת  בדבר   התשכ"ה-1965, 
תא/מק/4552 - שוק הכרמל - איחוד וחלוקה בסמכות הועדה 

המקומית

אלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלק מגוש מוסדר 7002, חלקות בחלקות 6-7, 3

מיקום/כתובת: 
רחוב דניאל 25, 27, 29, הכרמל 14, 27, 19, 21, 25, 26, 15, 12, 24, 
17, 13, 13א ,23, 30, 29, יום טוב 1, 3, 5, 7, כנפי נשרים 2, נחליאל 
3, 2, 8, 8, 5, 1א, 1, 4, קפאח יחיה 5, 1, 6, 1ג, 7, 1ד, 1א ,3, 2א, 2ד 
,2ה ,2,4, 1ב, תרמ"ב 22, 30, 28, 26, 24, 20, 18, 16, 34, 14, 12, 2, 32.

מטרת התכנית:
ז'  סימן  ג'  פרק  פי  וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים על  איחוד 

לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965.

עיקרי התכנית:
לפי  בעלים  בהסכמת  איזון  וטבלת  הקצאות  לוח  אישור   .1
פרק ג' סימן ז', ורישום עפ"י סעיף 125 לחוק בלשכת רישום 

המקרקעין לפי סעיף 62א )א( סעיף קטן 1.
תכנית  פי  על  יהיו  הבנייה  וזכויות  הבנייה  הוראות  כל   .2
תא/3888 - "תכנית לשיקום שוק הכרמל והשוק המערבי".

כל המעוניין רשאי לעיין בשינוי התכנית ללא תשלום, התכנית 
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, ארכיון אגף תכנון העיר ברח' 
שדרות בן-גוריון 68, תל-אביב, בימים א', ב', ג' וה' בין השעות 
08:00 - 13:00, קומה ג', חדר 309, טלפון 03-7247254, מס' פקס 
המעוניין  כל   .davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il  03-7241949
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
רשאי, תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, להגיש 

התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/984,  מס' 
לתכנית  ובהתאם   ,518 עמ'  התשמ"ו,   ,3258 הפרסומים 
מיתאר מס' ג/6794, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4075, התשנ"ג, עמ' 1240, מצהירה בזה הוועדה 
לסעיף  בהתאם  אלונים  גבעות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
2 להלן, שביחס  כי הקרקע המתוארת בסעיף  הפקודה(,   -
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 7318, התשע"ו, עמ' 8944, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של מועצת אעבלין מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -   .2

חטיבת קרקע באעבלין, ששטחה 2,910 מ"ר, המזוהה כגוש   
12209, ח"ח 50, 51, 54, 55, 57, 58, 94, 95; הייעוד: הפקעת 

שטח ציבורי.

כ"א בטבת התשע"ז ) 19 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
אמין ענבתאוי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 
נמסרה בזה הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 
 22.1.2016 בתאריך  בעיתונים  שפורסמה   102-0319087 מס' 
ובילקוט הפרסומים 7192 התשע"ו, עמ' 2889, בתאריך 21.1.2016. 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב: בית שמש, רח' בן צבי 4

גושים וחלקות:
גוש 5213 חלק מחלקות 43 ו–88. 

השטח בין קואורדינטות רוחב 198810 וקואודינטות אורך 628464.

עיקרי הוראות התכנית
1. שינוי בקווי בנין על ותת-קרקעי.

2. תוספת שטח שרות מתחת למפלס הכניסה הקובעת. 
3. שינוי בהוראות בינוי.

4. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה.
5. שינוי במפלס 0-0.

6. הרחבת דרך.
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית: סוג היחס  

חריש/1 כפיפות 
חריש/1/ב שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
יישוב: חריש

גושים וחלקות:
גוש: 8705 חלקי חלקות: 18, 19, 24

מטרת התכנית:
המאושרים  המגרשים  שני  של  מחדש  וחלוקה  איחוד    .1

בתכנית חריש/1/ב.
תוספת שטחי בנייה.   .2
תוספת יחידות דיור.   .3

ניוד זכויות בנייה בין המגרשים.   .4

עיקרי הוראות התכנית:
מגורים  בנייני  שני  הכוללים  בנייה  מגרשי  שני  קביעת    .1

וחניון בכל מגרש. עפ"י סעיף 62א )א( סעיף קטן 1.
ניוד זכויות בנייה בין המגרשים, עפ"י סעיף 62א)א( סעיף    .2

קטן 6.
תוספת של 400 מ"ר שטחי שירות סה"כ לכל שטח התכנית,    .3

עפ"י סעיף 62א )א( סעיף קטן 16.
שינוי הבינוי, עפ"י סעיף 62 א)א( 5.   .4

תוספת של קומת מגורים בכל בניין הכלול בתכנית, מ–6    .5
קומה  ותוספת  הקובעת  הכניסה  מעל  קומות  ל–7  קומות 

אחת מתחת לכניסה הקובעת. עפ"י סעיף 62א)א(4)א(.
מדיניות  לפי  יח"ד  ל–80  מ–67  דיור  יחידות  מס'  הגדלת    .6

הוועדה מאפשרת הגדלה של 20% במס' יחידות הדיור.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר, הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 בחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים למשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה - חריש 
בכתובת: חריש ד.נ. מנשה. טלפון: 04-6661150, שעות פתיחת 

הוועדה לקהל בימים: א, ב, ג בשעות:-13:30 16:00.

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

תשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מיוחד חריש

 הודעה בדבר אישור התכנית המפורטת מס': 
307-0379065

שם התכנית: שכונת המגף חריש-מתחמים 51,54
והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור התכנית המפורטת מס': 307-0379065

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 
תחום התכנית 

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
ו/או הרשאות

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

שעליהן היא מסתמכת.

דורון ספיר  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה תל אביב - יפו  

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
302-0105833

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 302-0105833 

- חלוקת מגרש -בחד/1300 הלברשטיין.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
חד/1300

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חדרה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 12798 חלקה: 28

עיקרי הוראות התכנית: 
הבעלים  זכויות  עפ"י   ,1300 חד/  בתכנית   1010 מגרש  חלוקת 

במקרקעין, קביעת הנחיות בינוי וקביעת זכות מעבר.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27/10/2015 ובילקוט פרסומים 7409, בתאריך 26/12/16 . 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה חדרה. כתובת: רח' הלל יפה 9, חדרה, טל' 04-6303728. 
ב',  בנין   15 הפלי"ם  שד  כתובת:  המחוזית  הועדה  ובמשרדי 
חיפה , טלפון: 04-8633427 כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חדרה  

מרחב תכנון מיוחד חריש

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר/מפורטת מס': 
307-0444026

שם התכנית: שכונת המגף חריש - מתחם 25
והבנייה  התכנון  בחוק   89 סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה 
- חריש ובמשרד הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, 

מופקדת תכנית מפורטת מס' 307-0444026.
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

תחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

ו/ או הרשאות.
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מרחב תכנון מיוחד חריש

 הודעה בדבר אישור התכנית המפורטת מס': 
307-0379578

 שם התכנית: שכונת המגף חריש -
מתחמים 21,22,23,26

והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור התכנית המפורטת מס': 307-0379578

איחוד וחלוקה: בהסכמת כל הבעלים
היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

ו/או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' תכנית: סוג היחס:  
חריש/1 שינוי 

חריש/1/ב שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
יישוב: חריש

גושים וחלקות:
גוש: 8705 חלקות במלואן: 38

גוש: 8705 חלקי חלקות: 9, 12, 18, 41, 48, 51, 55, 57, 59
גוש: 9071 חלקי חלקות: 49
גוש: 9073 חלקי חלקות: 27

 :X 205245 קואורדינטה
:Y 707194 קואורדינטה

מטרת התכנית:
גבולות המתחמים,  שינוי  ללא  למגרשים,  וחלוקה  איחוד    .1
שינוי  ללא  התכנית,  תחום  בכל  הבעלים  כל  בהסכמת 

בשטח הכולל.
בסך  שינוי  ללא  כ–20%,  של  כולל  בשיעור  יח"ד  תוספת    .2

השטחים המותרים לבנייה למגורים.
ללא  בנייה  זכויות  ניוד  המגרשים,  חלוקת  הבינוי,  שינוי   .3

שינוי בשטח הכולל וקביעת הוראות חדשות.
ניוד שטחי שירות ממגורים למסחר.   .4

עיקרי הוראות התכנית:
בתחום  הבעלים  כל  בהסכמת  למגרשים  וחלוקה  איחוד    .1

התכנית ללא שינוי בשטח הכולל.
יח"ד  מ–371  כ–20%,  של  כולל  בשיעור  יח"ד   74 תוספת    .2

ל–445 יח"ד.
להוספת  האפשרות  את  תואמת  זו  בתכנית  יח"ד  תוספת    
יח"ד במתחמים בשיעור של עד 20% לפי מדיניות הוועדה.
זכויות  ושל  המגרשים  של  מחדש  וחלוקה  הבינוי  שינוי    .3

הבנייה ללא שינוי בשטח הכולל.
שינוי הוראות לבנייה.   .4

תוספת 1-3 קומות למבני מגורים.   .5
ניוד 380 מ"ר שטחי שירות ממגורים למסחר.   .6

ניוד יח"ד בין המתחמים בתחום התכנית:   .7
במתחם -21 27 יח"ד. במצב הקיים:    

במתחם -22 96 יח"ד.   
במתחם -23 168 יח"ד.   
במתחם -26 80 יח"ד.   

בתא שטח -2101 36 יח"ד. במצב המוצע:    
בתא שטח -2201 120 יח"ד.   
בתא שטח -2301 72 יח"ד.   

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית: סוג היחס:  

חריש/1 שינוי 
חריש/1/ב שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
יישוב: חריש

גושים וחלקות:
גוש: 8707 חלקי חלקות: 19, 20, 21

גוש: 8718 חלקי חלקות: 6
 :X 204784 קואורדינטה
:Y 706597 קואורדינטה

מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה למגרשים בהסכמת כל הבעלים בכל תחום    .1
התכנית. חילופי שטחים בין מגרש למגורים לחלק משצ"פ, 

ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד.
בסך  שינוי  ללא  כ–20%,  של  כולל  בשיעור  יח"ד  תוספת    .2

השטחים המותרים לבנייה למגורים.
ללא  בנייה  זכויות  ניוד  המגרשים,  חלוקת  בינוי,  שינוי    .3

שינוי בשטח הכולל וקביעת הוראות חדשות.

עיקרי הוראות התכנית:
בתחום  הבעלים  כל  בהסכמת  למגרשים  וחלוקה  איחוד    .1
קרקע  בייעוד   516 מגרש  בין  שטחים  החלפת  התכנית, 
מגורים ב' לבין לחלק משצ"פ 914, ללא שינוי בשטח הכולל.
יח"ד  מ–283  כ–20%,  של  כולל  בשיעור  יח"ד   57 תוספת    .2
ל–340 יח"ד. תוספת יח"ד בתכנית זו תואמת את האפשרות 
להוספת יח"ד במתחמים בשיעור של עד 20% לפי מדיניות 

הוועדה.
שינוי הבינוי וחלוקה מחדש של המגרשים וזכויות הבנייה    .3

ללא שינוי בשטח הכולל.
קביעת הוראות בנייה.   .4

 2 תוספת  העליון.  בכביש  בניינים  ל–6  קומות   3 תוספת    .5
קומות ל–4 בניינים ותוספת 3 קומות לבניין 1 )דרום-מערבי( 

בכביש התחתון.
6.  ניוד יח"ד בין המתחמים בתחום התכנית:
במתחם -51 162 יח"ד. במצב הקיים:    

במתחם -54 121 יח"ד.   
בתא שטח -5101 108 יח"ד. במצב המוצע:    

בתא שטח -5102 72 יח"ד.   
בתא שטח -5401 108 יח"ד.   
בתא שטח -5402 52 יח"ד.   

תותר בניית מבנה השנאה בתחום מגרש מגורים 5102.   .7

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   1046 עמוד   7387 הפרסומים  ובילקוט   30/9/2016

.27/11/2016

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המיוחדת - חריש, 
חריש. טלפון: 04-6661150 וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז חיפה: רחוב פל-ים 15א'. טל' 04-8633455 ובאתר 
האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il. המעוניין רשאי 
ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים  בימים  בה  לעיין 

לקהל.
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עירון,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה 
354-0366575, שינוי לתכניות מתאר מס'  מופקדת תכנית מס' 

ען/983/מ391
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 

כפר ברטעה - מ.מ. בסמ"ה

גושים וחלקות: 
חלק מגוש מוסדר 12167, חלקות בחלקן 6, 15

חלק מגוש מוסדר 12168, חלקות בחלקן 5
חלק מגוש מוסדר 20372, חלקות בחלקן 4, 22

עיקרי הוראות התכנית: 
הרחבת דרך ע"פ סעיף 62.א)א(ס.ק.2 לחוק התכנון והבנייה.

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
וכן  ידי התכנית,  על  נפגע  פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו 
כל הזכאי לכך עלפי סעיף 100 לחוק רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
עארה   ,241 ת"ד  עירון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונות, 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   04  -  6351789 טל'   ,30025

הועדה המחוזית חיפה, רח' פל-ים 15א', טל' 8633448 - 04.

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

שעליהן היא מסתמכת.

נאדר יונס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה עירון - ואדי עארה  

מרחב תכנון מקומי קריות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
352-0314021

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
קריות, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה, מופקדת 

תכנית מפורטת מס' 352-0314021.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק/130/ב 
כפיפות ק/130 
כפיפות ק/213 
כפיפות ק/290 

כפיפות ק/316/א 
כפיפות ק/316/ב 

כפיפות ק/316 
כפיפות ק/130/א 
כפיפות ק/316/ח

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: קרית ביאליק

כתובת: קרן היסוד 1 , קרית ביאליק

 גושים/ חלקות לתכנית:
 גוש: 11555 מחלקה: 67 עד: 67 בשלמות

מטרת התכנית:
סגירת קומת גלריה במבנה מגורים עם חזית מסחרית לשימוש 

משרדים. 

בתא שטח -2302 108 יח"ד.   
בתא שטח -2601 52 יח"ד.   
בתא שטח -2602 57 יח"ד.   

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 30/9/2016 
ובילקוט הפרסומים 7387, עמ' 1047, בתאריך 27/11/2016.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המיוחדת - חריש, 
חריש. טלפון: 04-6661150 וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז חיפה: רחוב פל-ים 15א'. טל' 04-8633455 ובאתר 
האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il. המעוניין רשאי 
ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

דוד מגן-מונסונגו  
יושב ראש הוועדה המיוחדת  

לתכנון ובנייה חריש  

מרחב תכנון מקומי עירון 

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מס' 
354-0283408

נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עירון, מופקדת 

תכנית מס' 354-0283408, שינוי לתכניות מתאר מס' ג/569/א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
כפר קרע

גושים וחלקות: 
חלק מגוש מוסדר 12131, חלק בשלמות 17 

עיקרי הוראות התכנית: 
חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים. לפי סעיף 62.)א( ס.ק. 1 א( 
שינוי בקווי בניין לעניין בנייה קיימת. לפי סעיף 62.)א( ס.ק. 4 ב( 

שינוי בהוראות בדבר בינוי . לפי סעיף 62.)א( ס.ק. 5  ג( 
הגדלת השטח הכולל המותר לפי סעיף 62.)א( ס.ק. 16 ד( 

שינוי חלוקת שטחי הבנייה בין שני המגרשים המיועדים  ה( 
למגורים. לפי סעיף 62.)א( ס.ק. 6

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
וכן  ידי התכנית,  על  נפגע  פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו 
כל הזכאי לכך עלפי סעיף 100 לחוק רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
עארה   ,241 ת"ד  עירון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונות, 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   04  -  6351789 טל'   ,30025

הועדה המחוזית חיפה רח' פל-ים 15א' טל' 8633448 - 04.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי עירון 

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מס' 
354-0366575

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
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גוש: 10428 מחלקה: 391 עד: 391 חלקי
גוש: 10428 מחלקה: 398 עד: 398 חלקי
גוש: 10428 מחלקה: 406 עד: 406 חלקי
גוש: 10428 מחלקה: 473 עד: 473 חלקי

מטרת התכנית:
ק/440  בתכנית  ו–2   1 למתחמים   3 מתחם  בין  השיתוף  פירוק 
והוספת יח"ד למתחם 3, כדי לאפשר את מימוש תכנית ק/440. 

עיקרי הוראות התכנית:
פירוק השיתוף בין מתחם 3 למתחמים 1 ו–2, עפ"י 62א)א(    .1 

סעיף קטן 1.
תוספת 18 יח"ד לתא שטח מס' 3, ללא תוספת שטח עיקרי,    .2 

עפ"י 62א )א( סעיף קטן 8.
איחוד  לקביעת  ואיזון  הקצאה  טבלאות  כוללת  התכנית    .3 

וחלוקה ללא הסכמת הבעלים

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. ובאתר האינטרנט של הועדה בכתובת 
WWW.VKRAYOT.CO.IL כל מעוניין בקרקע בבנין או בכל 
פרט תיכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סע'  פי  על  לכך  הזכאי  כל 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פירסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
קריות, רח' הגדוד העברי 4 קרית מוצקין, טלפון: 04-8715291, 
חיפה,  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

כתובת: רח' פל ים 15, חיפה, טלפון: 04-8616222.

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

עבודתו(, תשמ"ט-1989.

יוסי אזריאל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה קריות  

מחוז מרכז

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 
423-0298588

שם התוכנית- הר/מק/6/279
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזאת  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965 בדבר אישור התוכנית המהווה שינוי 

לתוכניות: R/6, הר/1002, הר/160/ת/4.

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
כתובת: אנשי בראשית 25 , הוד-השרון.

גושים וחלקות:
גוש 6442, חלקה 170.

מטרות התוכנית:
תוספת יחידת דיור וזכויות בנייה לחלקה 170 בגוש 6442.

עיקרי הוראות התכנית:
בבניין  גלריה  קומת  סגירת  בדבר  בנייה  הוראות  קביעת    1 
קיים לשימוש משרדים . לפי סעיף 62א)א()5( בחוק התכנון 

והבנייה.
תוספת זכויות בנייה המהווים 100 מ"ר. לפי סעיף 62א)א(   2 

)16()א()1( בחוק התכנון והבנייה.
בחוק  62א)א()11(  סעיף  לפי  למשרדים.  שימוש  תוספת    3 

התכנון והבנייה.
שינוי קו בניין קידמי לכיוון קרן היסוד מ 5.0 מ"ר ל 3.5 מ"ר.    4 

לפי סעיף 62א)א()4( בחוק התכנון והבנייה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. ובאתר האינטרנט של הועדה בכתובת 
WWW.VKRAYOT.CO.IL כל מעוניין בקרקע בבנין או בכל 
פרט תיכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סע'  פי  על  לכך  הזכאי  כל 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פירסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
 04-8715291 4 קרית מוצקין, טלפון:  רח' הגדוד העברי  קריות, 
חיפה,  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   ,

כתובת: רח' פל ים 15, חיפה, טלפון: 04-8616222.

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

עבודתו(, תשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי קריות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
352-0428045

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
חיפה,  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  קריות, 

מופקדת תכנית מפורטת מס' 352-0428045.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 שינוי ק/440 

כפיפות ק/290

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: קרית מוצקין

כתובת: רח' יוספטל , קרית מוצקין

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 10428 מחלקה: 393 עד: 393 בשלמות 
גוש: 10428 מחלקה: 394 עד: 394 בשלמות
גוש: 10428 מחלקה: 395 עד: 395 בשלמות
גוש: 10428 מחלקה: 396 עד: 396 בשלמות
גוש: 10428 מחלקה: 397 עד: 397 בשלמות
גוש: 10428 מחלקה: 399 עד: 399 בשלמות
גוש: 10428 מחלקה: 400 עד: 400 בשלמות
גוש: 10428 מחלקה: 401 עד: 401 בשלמות
גוש: 10428 מחלקה: 402 עד: 402 בשלמות
גוש: 10428 מחלקה: 403 עד: 403 בשלמות
גוש: 10428 מחלקה: 404 עד: 404 בשלמות
גוש: 10428 מחלקה: 405 עד: 405 בשלמות
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מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי לתכנית מתאר מס' 
410-0246447

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

המרכז, מופקדת תכנית שינוי מתאר מס' 410-0246447

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי פת / 10 / 1241 
שינוי פת / 1241 / א 
שינוי פת / 10 / 2000

גושים חלקות:
גוש: 6367 מחלקה: 128 עד: 128 שלם

שכונה: רחוב: המרץ מס' בית: 11

מטרות התכנית:
ושיפור  באזור  התנועה  מערכת  לשיפור  המרץ  רחוב  הרחבת 
קרקעיים  תת  שירות  שטחי  הוספת  ע"י  קיים  בנין  פעילות 
לפי  במגרש  לבנייה  המותרים  עיקריות  למטרות  לשטחים 
תכנית, בדרך של המרת השימוש במרתף תחתון )2 -( מחניה 
שטחי  סך  את  לשנות  מבלי  שירות  כשטח  ואחסנה,  לארכיב 

הבנייה הכוללים בבנין הקיים. 

הוראות התוכנית :
הרחבת רחוב המרץ לפי סעיף 62א.)א()2(    .1

שינוי קו בנין למזרח )חזית( עקב הרחבת הדרך ל–2.20 לפי    .2
סעיף 62א.)א()4( 

המשרתים  קרקעיים  תת  במפלסים  שירות  שטחי  הוספת    .3
את השטחים למטרות עיקריות. 

בבניין  תכנוני  מידע  במח'  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
בימים  בטלפון:03-9053111.  מראש  תורים  זימון  ע"פ  העירייה 
לעיין  ניתן  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 
בתכנית גם באתר של עיריית פתח-תקווה בדר הבאה: הנדסה 
- מרכז מידע תכנוני - איתור תוכניות בניין עיר.  כל המעוניין 
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
הודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית 
שעות  פ"ת.   3 שפיגל  רח'  העיר  תפארת  בניין  ובנייה,  לתכנון 
קבלת קהל: בימים א, ג, ה, בשעות: 8.30 – 12.00 , ביום ג' אחה"צ 

בשעות 16.00 – 18.00 טלפון- 03-9053111 

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

עבודתו(, תשמ"ט - 1989.
אוריאל בוסו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה פתח תקווה  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

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

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

עיקרי הוראות התוכנית:
שינוי יעוד קרקע מאזור פיתוח R/6 לאזור מגורים א'.  .1

הרחבת רחוב אנשי בראשית לפי סעיף 62א)א(2.  .2
תוספת 120 מ"ר עיקרי לחלקה על פי סעיף 62א)א1(1)א1(   .3

ובסה"כ יותרו 270 מ"ר בחלקה.
שינוי קוו בניין אחורי על פי סעיף 62 א )א(4: מ–6 מטר ל–5 מטר.  .4

שינוי הוראות בינוי ועיצוב על פי סעיף 62א)א(5.   .5
יותר לבנות 2 יח"ד בודדות ללא קיר משותף. א. 

שינוי גובה מרתף מ–2.30 מטר ל–2.40 מטר. ב. 
יותר להעמיק גובה חצר אנגלי עד 60 ס"מ מרצפת המרתף. ג. 

6.  קביעת זכות מעבר לרכב ולהולכי רגל ליחידה העורפית 
ברוחב של 4 מטר. על פי סעיף 62 א )א( 19.

צומת  האחרון  בעיתון  פורסמה  התוכנית  הפקדת  על  הודעה 
 9104 עמ'   ,7322 הפרסומים  ובילקוט   12.8.16 בתאריך  השרון 

בתאריך 17.8.16.

מרכז  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
רחוב הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444, וכן במשרדי הועדה 
הוד   ,28 גמלא  בן  רחוב  השרון  הוד  ובנייה  לתכנון  המקומית 
השרון, טלפון: 09-7759666. כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה הוד השרון  

מרחב תכנון יבנה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
404-0446682

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס': 404-0446682

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי זמ / 600

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב: יבנה

גושים וחלקות: 
גוש: 5403, חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 11 עד: 11 חלקי/שלם: שלם

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בק.ב. צפוני מ–4 המותר לק.ב. 0 בגבול עם חלקה 10 בלבד. 

אין בשינוי משום תוספת זכויות בנייה. 

מטרת התכנית: 
שינוי קו בניין 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
מיום  ח' בתשרי התשע"ז,   ,7359 פרסומים  ובילקוט   04/1/2017

13/12/2016, עמ' 77.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית  לקהל.  פתוחים  האמורים 
טלפון:  יבנה,   ,3 דואני  שד'  ובנייה,  לתכנון  המקומית   הועדה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי   .08-9433383

מרכז, רחוב הרצל 91 רמלה.

צבי גוב ארי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה יבנה  
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון

כתובות: רוטשילד 57 ראשון לציון.
גושים וחלקות בשלמותן:

גוש: 3926, חלקות: 1342-1343,1346-1347.

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.  .1

קביעת מס' יחידות הדיור במגרש - סה"כ 30 יח"ד להשכרה.   .2
קביעת קווי בנין.  .3

שינוי הוראות הבינוי.  .4
שינוי בחלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית.  .5

תיקון טעות ברישום של ח"ח 1347 שנרשם כ"דרך" לרישום   .6
כ"מגורים". 

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

קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 08-9788444.

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

כתובת, דוא"ל, טלפון וטלפון נייד.

                                               מוטי עג'מי
                            ממלא מקום יושב ראש הוועדה המקומית

                                       לתכנון ובנייה ראשון לציון

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכנית שינוי למתאר מס' 
רח/414-0229070 

והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית שינוי למתאר מס' 414-0229070, 

רח/מק/2000/א/44 רופין 17 רחובות. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל רח/2000 / א 

כפיפות ל רח/2000 / ב / 1 
כפיפות ל רח/2000 / ב / 6 

כפיפות ל רח/מק / 2000 / ב / 2 
כפיפות ל רח/מק / 2000 / ב / 5 

כפיפות ל רח/תמא / 4 / 2 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: רחובות

רחוב: רופין ארתור מס' בית: 17

גבולות התכנית:
גוש: 3647 מחלקה: 20 עד: 20 שלם 

מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לציון,  ראשון 
רצ/מק/7/18/22/1  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת   מרכז 

413-0370619

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

רצ/מק/51/22/1

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון

כתובות:
הרב חיים דוד הלוי פינת יהודה הנשיא 

גושים חלקות בשלמותן:
גוש: 4247, חלקה: 533-534, חלקי חלקה: 535

מטרת התכנית:
מגרשים  והגדרת  קיימת  בתכנית  מסחרי  מגרש  מיקום  שינוי 

ציבוריים בתחום התכנית .

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק  א. 

קביעת קווי בניין  ב. 
הרחבת דרכים ג. 

קביעת זכות מעבר  ד. 

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

קריית ממשלה, רמלה, טלפון: -9788444 08

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

כתובת, דוא"ל, טלפון וטל' נייד.
דב צור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדה תכ' מתאר מס' רצ/מק/88/5/1 
413-0423145

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

מרכז מופקדת תכנית מתאר רצ/ מק/88/5/1 413-0423145

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

רצ/74/5/1   
רצ/7/78   

רצ/1/1/ג'  כפיפות  
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עיקרי הוראות התכנית:
)74.4 מ"ר(  הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה עד 20%    .1 
לצורך מימוש המבנה לפי סעיף 62)א(א סעיף קטן16)א()1(. 

קביעת קווי בניין לפי סעיף 62)א(א סעיף קטן 4.    .2 

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעתונים ביום 08/09/2016 
ובילקוט הפרסומים 7337 בעמוד, 9590 בתאריך 08/09/2016 

נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון  התוכנית האמורה 
ולבנייה רחובות, רח' בילו 2 ,טל:08-9392294, ומשרדי הוועדה 
 .)08-9788444 טלפון:  רמלה,   ,91 הרצל  )כתובת  המחוזית 
ובשעות  בימים  ובנספחים  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .
רחמים מלול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה רחובות  

מרחב תכנון מקומי רעננה

  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
416-0421826, רע/מק/830 - רמב"ם 27

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 416-0421826 

רע/מק/830 - רמב"ם 27 גרסת הוראות- 6 , גרסת תשריט-5

המהווה יחס לתכניות הבאות: 
כפיפות רע / 292 / 1 / א 

שינוי רע / 338/1 
כפיפות רע / 3000

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: רעננה

ישוב: רעננה, רחוב: רמב"ם 27

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6586 חלקה: 74 

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת 10 מ"ר לסככה בדירה הדרום מזרחית מס' 18 בקומה ה.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14/10/2016 ובילקוט פרסומים 7359, עמ' 80, בתאריך 10/10/2016.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה רעננה החרושת 4, קומה ג', רעננה, טלפון: 09-7610516 
 ,91 הרצל  כתובת:  מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי 
רמלה, טלפון: 08-9788444. כל המעונין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

איתן גינזבורג  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה רעננה  

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר הפקדת תכנית בנין ערים מקומית מס' 
453-0246009

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ובניה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 

"זמורה" מופקדת תכנית בניין ערים מקומית 453-0246009 

המהווה  שינוי / כפיפות לתכניות:  
שינוי לתכנית מס' זמ/511

כפיפות לתכניות  מס' זמ/5/500

מטרת התכנית: 
1. תוספת זכויות בנייה בהקלה. 

2. הגדלת מס' יח"ד. 
3. שינוי בקווי בניין. 

4. הפקעה להרחבת דרכים. 
5. הגדלת התכסית. 

עיקרי הוראות התכנית:
)6%+50% עיצוב  זכויות המותרות בהקלה ל–56%  תוספת    .1 
אדריכלי(, ע"פ סעיף 62א)א()16()א()2( לחוק התכנון והבנייה. 
הגדלת מס' יח"ד מ–2 יח"ד ל–3 יח"ד, ע"פ סעיף 62 א )א( )8(    .2 

לחוק התכנון והבנייה. 
כך  החדש  למבנה  נפתולסקי  רחוב  לחזית  בניין  קו  שינוי    .3 

שיהיה 4.00 מ' במקום 5.00 מ'. 
וע"פ  מ'   1.00 שיהיה  כך  הקיים  למבנה  בניין  קו  שינוי    

קונטור הבניין במקום 5.00 מ'. 
שינוי קו בניין לחזית רחוב רופין לבית הקיים כך שיהיה    

2.00 מ' וע"פ קונטור הבניין במקום 5.00 מ'. 
שינוי קו בניין צדדי מערבי למבנה הקיים כך שיהיה 1.5 מ'    

וע"פ קונטור הבניין במקום 4.00 מ'. 
שינוי קו בניין צדדי צפוני למבנה החדש כך שיהיה 3.00 מ'    
במקום 4.00 מ', ע"פ סעיף 62א)א()4( לחוק התכנון והבנייה. 
הרחבת דרך של 1 מ' ברחוב נפתולסקי, ע"פ סעיף 62 א )א(    .4 

)2( לחוק התכנון והבנייה. 
הגדלת התכסית כך שתהיה 50% במקום 30% ע"פ סעיף    .5 

62 א )א( )5( 

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעתונים ביום 14/08/2015 
ובילקוט הפרסומים 7092 בעמוד, 7952 בתאריך 12/08/2015 

נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון  התוכנית האמורה 
ולבנייה רחובות, רח' בילו 2 ,טל:08-9392294, ומשרדי הוועדה 
כל   .)08-9788444 טלפון:  91,רמלה  הרצל  )כתובת  המחוזית 
ובשעות  בימים  ובנספחים  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תוכנית שינוי למתאר מס' 
רח/414-0429738 

והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית שינוי למתאר מס' 414-0429738, 

רח/מק/550/ג/18/ב- אחד העם 10. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ל רח/2000 / ב / 6 

שינוי ל רח/550 / ג 
שינוי ל רח/מק / 550 / ג / 18 / א 

כפיפות ל רח/תמא / 4 / 2 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: רחובות

רחוב: אחד העם מס' בית: 10

גבולות התכנית:
גוש: 3703 מחלקה: 1217 עד: 1217 חלקי 
גוש: 3703 מחלקה: 1218 עד: 1218 חלקי 

מטרת התכנית: 
תוספת שטחי בנייה למבנה לשימור וקביעת קווי בניין. 
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גושים/ חלקות לתכנית:
גוש:   3898 מחלקה:  296 עד:  296 בשלמות 

גוש:   3898 מחלקה:  308 עד:  308 חלקי
גוש:   3898 מחלקה:  310 עד:  310 חלקי

מטרות התכנית:  
1. שינוי מס' יחי"ד במגרש
2. ניוד שטחים מעליות גג

3. קביעת גודל שטח מגרש מינימלי.

עיקרי הוראות התכנית: 
דיור  יחידות  ל–2  מיחידה אחת  דיור  יחידות  מס'  הגדלת    .1
סעיף  לפי  לבנייה  המותרים  השטחים  סף  הגדלת  ללא 

62א)א( סעיף קטן 8
ניוד שטח עליית הגג  30 מ"ר ל קומת קרקע וקומה א', אי   .2
לכך לא יתאפשר להשתמש בחלל הגג למטרות שירות או 

עיקריות לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן 6
קביעת גודל שטח מגרש מנימלי מ–750 מ"ר ל–500 מ"ר לפי   .3

סעיף 62א)א( סעיף קטן 7 לחוק התכנון והבנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים הארץ 7/1/2016, 
ישראל היום 7/1/2016, ערים 7/1/2016 ובילקוט פרסומים 7181,  

מיום  10/01/2016 עמ' 2585.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה "זמורה" בניין מרכז ביל"ו צומת עקרון )על כביש 411(, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.
רון מוסקוביץ'  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה זמורה  

מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 424-0431379
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, על אישור  תכנית מפורטת מס' 424-0431379 - 

שינוי קווי בניין בגוש 7272 חלקה 18. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי גז/8/423

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חבל מודיעין

הרחבה בית עריף  ,  בית עריף

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 7272 חלקות במלואן: 18

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין -מצב קיים>!

מטרת התכנית:
שינוי קו בנין צדדי ימני  3.00 מ' ו 3.80  במקום 4.00 מ'ע"פי    .1

סעיף 62 א )א()4( לחוק.
ע"פי   מ'   4.00 במקום  מ'   3.60 צדדי שמאלי  בנין  קו  שינוי   .2

סעיף 62 א )א()4( לחוק.

מס'    הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7368 מיום  3/11/16  בעמוד 363

שמעון סוסן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה חבל מודיעין  

כפיפות לתכניות  מס' זמ/511/א
כפיפות לתכניות  מס' זמ/800

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: גדרה, כתובת:  פינס 72

גושים וחלקות:
גוש: 3874 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 82 עד: 82 חלקי/שלם:  חלקי
גוש: 3874 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 83 עד: 83 חלקי/שלם:  חלקי
גוש: 3874 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 112 עד: 112 חלקי/שלם:  חלקי

עיקרי הוראות התכנית:
ללא  אחת  יח"ד  במקום  משותף  בקיר  דיור  יחידות  שתי   .1 
סעיף  עפ"י  עיקריות  למטרות  השטחים  כל  סך  הגדלת 

62א)א(8 בסמכות ועדה מקומית.
הגדלת כיסוי הקרקע מ 30% ל 35% ככל ענין שניתן לבקשו   .2 

כהקלה עפ"י סעיף 62א)א(5 בסמכות ועדה מקומית.
הקטנת גודל מגרש מינימלי עבור 2 יח"ד מ–750 מ"ר ל–687   .3 

מ"ר עפ"י סעיף 62א)א(7 בסמכות ועדה מקומית.
לקומות  קומת הגג  בין  מ"ר   30 זכויות מאושרות עד  ניוד   .4 
סעיף  עפ"י  כהקלה  לבקשו  שניתן  ענין  ככל  התחתונות 

62א)א(9 בסמכות ועדה מקומית.
תוספת 6% שטח עיקרי בהקלה בתב"ע החלה לפני אוגוסט   .5 
62א)א(9  סעיף  עפ"י  כהקלה  לבקשו  שניתן  ענין  1989ככל 

בסמכות ועדה מקומית.
מקורה  חניה  משטח  ליח"ד  שרות  שטח  מ"ר   6 עד  ניוד   .6 
למחסן חיצוני עפ"י סעיף 62א)א(9 בסמכות ועדה מקומית.

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
כל  ,וכן  ידי התכנית  על-  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי חוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום ממועד 
ההתנגדות  את  בעיתונים.  הפרסומים  בין  המאוחרת  פרסומה 
המקומית  הועדה  למשרדי  לשלוח  יש  מעו"ד,  תצהיר  בצרוף 
 188 ת.ד.  בילו,  מרכז  בניין  לכתובת:  זמורה  ולבנייה  לתכנון 
mazkirut@zmora.org. לכתובת:  קובץ  לשלוח  או  עקרון.  קרית 
il, המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז קריית הממשלה רח' הרצל 91 רמלה.

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

נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות\חוקר וסדרי עבודתו( .

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית  
מס' 453-0282251

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 453-0282251 

שינוי לתכנית / כפופה לתכניות  
שינוי  ל זמ/2/44  
שינוי  ל זמ/280  

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב:  מזכרת בתיה  כתובת:  רח'  רותם  מס'  4

ברחוב רותם במזכרת בתיה, שכונת קוטג'ים בנה ביתך
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כרמיאל, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון, 
הוראות  שינוי   -  208-0417543 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 

בינוי מתחם 247, רמת נבון - כרמיאל. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/19636

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: כרמיאל

כרמיאל

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:  19044 מחלקה:   50 עד:   50 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי הוראות בינוי ע"פ סעיף 62 א )א( 5

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים   האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
, טלפון: 04-9085674. העתק  ובנייה - כרמיאל, שד' קק"ל 100 
קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

הממשלה - נצרת עילית , טלפון: 08-6508508(. 

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

תשמ"ט - 1989.  
עדי אלדר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה כרמיאל  

מרחב התכנון המקומי קצרין

מתן תוקף לתכנית באישור השר 
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
 5 תדהר  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

מק/קצ/6/6998 שמס' 220-0307371
המהווה שינוי/כפיפות לתכניות:

ג/ 14594 כפיפות  
ג/ 6998 שינוי  

ל/ ב/ 120 . כפיפות  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
קצרין, רובע קדמה, רחוב תדהר 5

גושים וחלקות:
גוש 201000, חלקות בשלמותן 79

מטרת התוכנית: 
שינוי קווי בניין, קדמי, צדדי ואחורי בהתאם למצב קיים בשטח 
בהתאם  קרקע  תכסית  שטח  והגדלת  בנייה,  אחוזי  והוספת 

למצב קיים ,ושינוי גודל מגרש .

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בקו בניין צדדי  לפי תשריט .
שינוי בקו בניין אחורי לפי תשריט .

שינוי קו בניין קדמי לפי תשריט.
הוספת 60 מ"ר לשטח בנייה .

מרחב תכנון מקומי עמק לוד

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס': 
425-0129262

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

מופקדת תוכנית מפורטת מס' 425-0129262.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
מס' תוכנית מיוחסת:    גז / 9 / 314
מס' תוכנית מיוחסת:    משמ / 134.

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

ישוב: משמר-השבעה

שטח התוכנית:        6686.000

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש:     6796, מחלקה:     55   עד:    55 

מטרות התכנית: 
1. חלוקה בהסכמת הבעלים לפי סעיף 62 א )א( )1( לחוק. 

2. שינוי קו בנין לפי סעיף 62 א )א( )4( לחוק. 

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי קו בנין אחורי מ–6 מ' ל–5 מ'.
2. שינוי קו בנין קדמי מ–5 מ' ל–4 מ'.
3. שינוי קו בנין צדדי מ–4 מ' ל–3 מ'.

4. חלוקה בהסכמת הבעלים.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פירסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
עמק לוד ת.ז 15 כפר חב"ד מיקוד 72915 טלפון  073-2230666. 
 : יומצא למשרדי הועדה המחוזית. כתובת  העתק ההתנגדות 
מחוז רמלה-  כתובת קרית  הממשלה, שדרות הרצל 91, רמלה. 

מיקוד 72430. טלפון: 08-9788409 .

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

תשמ"ט 1989 .
דוד יפרח  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה עמק לוד  

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי כרמיאל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
208-0417543

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
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מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
260-0362855

תכנית מקומית בבכ/מק/19/16/10765
"תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים במתחם 

מסחר ומגורים -נחף"
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה 
תשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ובנייה  לתכנון  הוועדה המחוזית  ובמשרדי  הכרם,  בית  בקעת 
מחוז צפון מופקדת תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית מס' 

 260-0362855

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי לתכנית:  ג / 10765

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
יישוב: נחף

שטח התוכנית:      9.609  דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 19126: חלקי חלקות: 40, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20.

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, חרושת 48 
ת.ד 809  אז"ת כרמיאל, טלפון: 04-9027500. העתק ההתנגדות 
צפון,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא 

ת.ד 595 נצרת עלית.

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

תשמ"ט-1989.
אינג' סאמי אסעד  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה בקעת בית הכרם  

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
251-0461764

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965 , כי במשרדי הועדה המקומיות לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מזרחי,  גליל 

צפון מופקדת תכנית מס' 251-0461764.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג/13725

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: מ.א. אל בטוף

ישוב: עוזייר )אל בטוף(
התכנית נמצאת בצד הצפון מזרחי של הכפר עוזייר

הגדלת התכסית ל 230 מ"ר.
שינוי גודל מגרש .

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16/1/2017 )תאריך פרסום בעיתון האחרון( ובילקוט הפרסומים 

7227 עמ' 4374  בתאריך 13/03/2016 ג' אדר ב תשע"ו.

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית קצרין, 
שכתובתה: מרכז מסחרי איתן, ת"ד 28, קצרין טל' 04-6969664. 
וכן במשרדי הועדה המחוזית, מחוז הצפון שכתובתה: ת.ד. 595, 
וכל המעוניין רשאי לעיין בה,   .04-6508580 נצרת עילית, טל' 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דימי אפרצב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה קצרין  

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
260-0362848

תכנית מקומית בבכ/מק/13/16/20567 - תכנית איחוד 
וחלוקה ללא הסכמת בעלים במתחם התעסוקה - נחף

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה 
תשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ובנייה  לתכנון  הוועדה המחוזית  ובמשרדי  הכרם,  בית  בקעת 
מחוז צפון מופקדת תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית מס' 

 260-0362848

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי לתכנית:  ג / 20567

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
יישוב: נחף

שטח התוכנית:      8.158  דונם

גושים וחלקות:
גוש:    19126   : חלקי חלקי חלקות: 16 , 17 , 18 , 19 , 39 .

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים 

שינוי גודל מגרש מזערי

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, חרושת 48 
ת.ד  809 אז"ת כרמיאל, טלפון: 04-9027500. העתק ההתנגדות 
צפון,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא 

ת.ד 595 נצרת עלית.

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

תשמ"ט-1989.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ציפורי
מושב ציפורי

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 17604 חלקי חלקות: 1, 6

גוש: 17611 חלקי חלקות: 1, 2, 13
גוש: 17612 חלקות במלואן: 4, 11

גוש: 17612 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14
גוש: 17613 חלקי חלקות: 1

גוש: 17614 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
גוש: 17614 חלקי חלקות: 9

גוש: 17616 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12
גוש: 17616 חלקי חלקות: 6, 10

גוש: 17618 חלקות במלואן: 1, 5, 6, 7, 8
גוש: 17618 חלקי חלקות: 2, 3, 4
גוש: 17619 חלקות במלואן: 1, 2

גוש: 17619 חלקי חלקות: 3, 4, 7, 9, 10
גוש: 17620 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 14, 15

גוש: 17620 חלקי חלקות: 5, 6, 7, 12
גוש: 17621 חלקי חלקות: 26, 27, 28, 29, 46, 47
גוש: 17653 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

גוש: 17653 חלקי חלקות: 1
גוש: 17663 חלקות במלואן: 12, 13, 24, 25, 27

גוש: 17663 חלקי חלקות: 8, 10, 11, 14, 15, 21, 23, 26, 28

עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת גבולות בנחלות ,מגרשים ושטחי ציבור לצרכי רישום, 

תוספת 5 יח"ד . 

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

עלית, טלפון: 04-6508508(.

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

תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
254-0284950

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 254-0284950.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/12407

שינוי מק/יז/04/12407

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

ישוב: שריד

גושים חלקות לתכנית:
גוש: 17481, חלקי חלקות 4,5,8

מטרת התכנית: 
שינוי קווי בניין מאושרים בתכנית ג/13725 ע"פ סעיף 62א)א( 

סעיף קטן 4.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין קדמייים וצדדיים

קדמי מ–3 מ' ל–אפס
צידי מזרחי מ–3 מ' ל–לפי תשריט

לגליזציה למבנה מגורים קיים

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
, בבניין או בכל  האמורים פתוחים לקהל. כל המעונין בקרקע 
, וכן  פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על יד התכנית 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
קווי  515 כפר תבור טל' רב  , מגדל השעון, ת.ד.   "גליל מזרחי" 
הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6772333
הממשלה  קריית  )כתובת:  צפון  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית 

ת.ד. 595 נצרת עלית, טלפון : 04-6508508(.

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

תשמ"ט-1989.

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה גליל מזרחי  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
254-0337733

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

מופקדת תכנית מפורטת  מס' 254-0337733.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
יז/מק/10820/01  שינוי     
יז/מק/9075/01  שינוי     
יז/מק/9075/02  שינוי     
יז/מק/9075/05  שינוי     
יז/מק/9075/11  שינוי    
יז/מק/9075/14  שינוי     
יז/מק/9075/15  שינוי     

ג/10820  שינוי     
ג/12978  שינוי     
ג/17047  שינוי     
ג/18468  שינוי     

יז/מק/9075/07  כפיפות     
יז/מק/9075/09  כפיפות     

תממ/2/9  אישור ע"פ תמ"מ    
תמא/35 אישור ע"פ תמ"א    
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והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
)סדרי נוהל בהתנגדויות( תשמ"ט-1989. 

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מבוא העמקים  

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
209-0415000

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  הגליל,  מרום 
צפון, מופקדת תכנית מפורטת מס' 209-0415000: דלתון - אזור 

תעשייה - איחוד וחלוקה. 

המתייחסת לתכניות הבאות: 
 ג/13805

שינוי ג/12428
כפיפות תמא/34/ב/4

שטח התוכנית: 71.8000 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 14035 חלקי חלקות: 15, 35

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים בסמכות ועדה מקומית לפי 

סעיף 62א )א( 1 לחוק התכנון והבנייה.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
 04-6919806 13110 טלפון:  90000 דאר צפת  ת.ד.  מרום הגליל, 
הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   ,04-6987734 פקס: 
מיקוד  עילית,  נצרת   ,595 ת.ד.  כתובת:  צפון  מחוז  המחוזית, 

17000 - טלפון 04-6508508. 

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

תשמ"ט - 1989.  

עמית סופר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מרום הגליל  

מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכותה של הועדה 
המקומית מס' 214-0461681

נמסרת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

עמק הירדן מופקדת תכנית מס' 214-0461681.

שטח תוכנית בדונם:          21.900

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 17286 חלקי חלקות: 4, 34 - 36

גוש: 17414 חלקי חלקות: 75, 77 - 78

עיקרי הוראות התכנית:
החלפת שטחים בין יעוד מגורים לבין יעוד ציבורי פתוח במטרה 
להקטין 51 מגרשי מגורים בשטחם מ–500 מ"ר ל–400 מ"ר וכך 

להוסיף 27 מגרשים נוספים. אין תוספת של זכויות בנייה. 

בתאריך   בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22/4/2016 ובילקוט פרסומים 7271, עמ' 7190, בתאריך 24/5/2016.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה יזרעאלים בנין המועצה האזורית עמק יזרעאל, טלפון: 
משרד  צפון,  מחוז   - המחוזית  הועדה  ובמשרדי   .04-6429660
רשאי  המעוניין  כל   ,04-6508508 טלפון:  עלית,  נצרת  הפנים, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עידו דורי  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה יזרעאלים  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכות הועדה 
המקומית מס' 257-0343269

והבנייה,  בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת 
תשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה מבוא 
צפון  ובנייה מחוז  ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון  העמקים, 
 .257-0343269 מס'  המקומית  הועדה  בסמכות  תכנית  מופקדת 

גרסה:  תשריט - 19 הוראות  34

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
ג / 8588  

גנ / 17894 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: כפר כנא

גושים / חלקות לתכנית: 
גוש: 17385 מחלקה:   26 עד:   26 חלקי 

עיקרי הוראות התכנית:    
שינוי בהוראות בנייה 

שינוי בקווי הבניין . 
הגדלת מס' הקומות המותרות במבנה.

 הגדלת גובה המבנה. 

כל המעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
בין הפרסומים  פרסומה של ההודעה המאוחרת  ימים ממועד 
"מבוא  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
העמקים"  כתובת: רח' ציפורן 5 , נצרת עלית, טל' 04-6468585 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון 

כתובת: רח' מעלה יצחק 29 נצרת עלית, טל': 04-6508503. 

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפרוט  בכתב 
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דוא"ל:   04-6581817: פקס   04-6065859 טלפון:  עמק המעיינות, 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   ,handasa@maianot.co.il

הועדה המחוזית.

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

תשמ"ט - 1989.  
יורם קרין  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה עמק המעיינות  

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 263-0321380
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה - 1965, בדבר אישור  תוכנית מס' 263-0321380.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי   ג / 10552 
שינוי   ג / 16001

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ.מ. כאבול

ישוב: כאבול

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 19609, חלקה:   73 עד:   73 חלקי

העיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין על פי המסומן בתשריט, ללא שינוי בזכויות הבנייה. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19/2/2016 ובילקוט פרסומים 7261, עמ' 5960, בתאריך 9/5/2016.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
הועדה  ובמשרדי   04-9868670 טלפון:   ,377 ת.ד.  טמרה  ובנייה, 
המחוזית, מחוז צפון, נצרת עילית ת.ד. 595 טלפון: 04-6508508, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 

האמורים פתוחים לקהל.  

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 263-0400473
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מס' 263-0400473.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי   ג / 10552 
שינוי   ג / 16001

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ.מ.כאבול

ישוב: כאבול

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 19609 -

חלקה: 90 חלקי
חלקה: 133 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
תכסית  והגדלת  בתשריט,  למסומן  בהתאם  בניין  קווי  שינוי 

קרקע 45% במקום 36%.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
הסדרת יעודי קרקע והתווית דרך גישה למגרשים- שער הגולן

גושים וחלקות:
גוש:    15707   חלקות:    7, 8, 20

 עיקרי הוראות התכנית: 
הסדרת יעודי קרקע ע"י אחוד וחלוקה תכנוני, בין מגורים    .1

לשפ"פ. על פי סעיף 62)א(א1. 
התווית דרך גישה למגרשים על פי סעיף  62)א(א2.    .2

סעיף   פי  על  בהתאם.  להיתר  ותנאים  בינוי  הנחיות  מתן    .3
62)א(א5. 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים א-ה במשרדי הועדה 
העבודה  בשעות  בצמח  הירדן  עמק  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בניין  בקרקע,  המעוניין  כל  הרגילות. 
על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  על-ידי  נפגע  עצמו  והרואה 
פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום 
פרסומה של הודעה זו בעיתון, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עמק הירדן, בית המועצה האזורית עמק הירדן - מרכז 
אזורי צמח, טל' 04-6757635-6. המתנגד ימציא העתק התנגדותו 
שדר'  הצפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי 
מעלה יצחק 29, בניין סיטי 1, נצרת עילית 17000, טל' 04-6505808.

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

שעליהן היא מסתמכת.

עידן גרינבאום  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה עמק הירדן  

מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
203-0394254

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
עמק המעיינות, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז 
החלפת   -  203-0394254 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  צפון, 

יעודים -שדה תרומות. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/במ/150

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עמק המעיינות )בקעת בית שאן(

שדי תרומות

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 23023 חלקי חלקות: 46

עיקרי הוראות התכנית: 
מפורטת להחלפת יעודים .

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
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לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה אשדוד. בית עירית אשדוד הקריה ת.ד. 28 אשדוד. טל' 
הועדה המחוזית  וכן במשרדי   .08-8677810 פקס'   08-9568168
לתכנון ובנייה, מחוז דרום. רחוב התקווה 4, ת.ד. 68, באר-שבע. 
טל' 6263757 - 08. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית
 שם התכנית שינוי קווי בניין בתא שטח 

למבנים ומוסדות ציבור - רובע ט"ו אשדוד
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 603-0303768-

כתובות שבהן חלה התכנית:
רח' ברוריה 7

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:  2497 מחלקה: 122 עד: 122 שלם, 101 עד: 101 חלקי

מרחב תכנון גובל :לא רלוונטי

שטח התכנית בדונם :           1.201 ד'.

יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות:
שינוי ל–3/מק/2014 

כפיפות ל–78/101/02/3; כפיפות ל–1/125/03/3; 
כפיפות ל–3/מק/2095; כפיפות ל–3/מק/2099; 

כפיפות ל–603-0295667

מטרת התכנית
הרחבת בית כנסת במסגרת שטחים המותרים ע"י:

שינוי קווי בניין, לפי סעיף 62א)א()4( לחוק התכנון והבנייה.  .1
התכנון  לחוק  62א)א()5(  סעיף  לפי  קרקע,  תכסית  הגדלת   .2

והבנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין לפי הפרוט הבא: א. 

שינוי קו בניין צדדי מזרחי חלקי מ-3 ל-2.2-0.9.  .1
שינוי קו בניין אחורי דרומי מ-3 ל-0.  .2

שינוי קו בניין אחורי מערבי חלקי מ-3 ל-0.  .3
שינוי קו בניין קדמי צפוני מ-5 ל-4.  .4

עיקריים  שטחים  ניצול  תוך  תכסית  והגדלת  בינוי  שינוי  ב. 
מאושרים.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
3/6/2016 ובילקוט פרסומים 7278, עמ' 7563, בתאריך 6/6/2016, 

כ"ט באייר תשע"ו.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה אשדוד. בית עירית אשדוד הקריה ת.ד. 28 אשדוד. טל' 
08-9568168  פקס- 08-8677810. וכן במשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ובנייה, מחוז דרום. רחוב התקווה 4, ת.ד. 68, באר-שבע. 
טל' 6263757 – 08. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

בוריס גיטרמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה אשדוד  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15/7/2016 ובילקוט פרסומים 7310, עמ' 9030, בתאריך   28/7/2016.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
הועדה  ובמשרדי   04-9868670 טל'   ,377 ת"ד  טמרה,  ובנייה, 
המחוזית, מחוז צפון, נצרת עילית, ת"ד 595, טל' 04-6508508. כל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.  
עציון כוכבי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה שפלת הגליל  

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית
שם התכנית: יהודה פלדות אשדוד, איחוד חלקות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 603-0209684

כתובות שבהן חלה התכנית:
רח' היזמה 7, א.ת.צפוני, אשדוד

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:  2298  מחלקה :   50   עד: 50    חלקי

גוש:  2298  חלקות :    49, 53 , 8-12   חלקי
גוש:  2296  מחלקה:    51 עד:   51  חלקי

מרחב תכנון גובל :לא רלוונטי

שטח התכנית בדונם: 75.826 ד'.

יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות:
שינוי ל–11/115/03/3 

כפיפות ל–תמא/ 10/ד/10, תמא/23, תמא/9/23, תמא/34/ב/3, 
תמא/37/ת,  תמא/37/ז,  תמא37/א/1,  תמא/36/א,  תמא/35, 
 ,22/101/02/3  ,20/101/02/3  ,101/02/3 תממ/14/4,  תתל/23, 

5/101/02/3, 62/101/02/3, 3/בת/18, תמא/34/ב/4.

מטרת התכנית
יצירת  לצורך  בעלים,  הסכמת  ללא  מגרשים  וחלוקת  איחוד 
רצף תכנוני להקמת מפעל מחזור פלדה, שינוי קווי בניין, גובה 

מבנים וקביעת מס' קומות.

עיקרי הוראות התכנית: 
של  ביעוד  בעלים,  הסכמת  ללא  מגרשים  וחלוקת  איחוד  א. 
שינוי  ללא  שמיקום השצ"פ משתנה  כך  ושצ"פ  תעשייה 

בשטחי היעודים עפ"י סעיףא)א()1(.
גובה  לעניין  בינוי  הוראות  ושינוי  קומות  מס'  קביעת  ב. 
מקסימאלי מ–14 מ' לגובה מקסימאלי של 38 מ' כולל קומה 
לפי   המנחה  הבינוי  בנספח  להשלמות  ובהתאם  טכנית 

סעיפים 62א)א()4א( ו–62א)א()5(.
קביעת קווי בניין למגרש המאוחד שייעודו תעשייה לפי  ג. 

סעיף 62א)א()4(.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23/9/2016 ובילקוט פרסומים 7357, עמ' 32, בתאריך 06/10/2016, 

ד' בתשרי התשע"ז .  
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בניין     קווי  וקביעת  הבית  עבור  וצדדיים  קדמי  הבניין  בקווי 
עבור קורות מבטון ומחסן  נפרד מהבית לפי סעיף 62א)א()4(. 

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
10/11/2016 בילקוט פרסומים 7384, עמ' 847, בתאריך 23/11/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין  2  ת.ד.15, באר שבע טל:6463650 : 08 

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0307033
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0307033   

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' :  
שינוי  5 / במ / 6 / 1            
שינוי  5 / במ / 6 / 6           

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב:  באר שבע, כתובת:     בורן מכס   460     

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38396 מחלקה:  189 עד:  189 שלם

 גוש: 38396 מחלקה:  216 עד:  216 חלקי

מטרת התכנית: 
שינוי לתכניות מס' 5/במ/1/6, 5/במ/6/6 במגרש מס' 460B חד 

משפחתי עם קיר משותף באזור מגורים א' על ידי: 
1. הגדלת סה"כ השטח המותר לבניין מ 141 מ"ר ל 205 מ"ר  לפי 

סעיף 62א]1א[ 1 ]א[ ]1[. 
שטח עיקרי מ-120 מ"ר ל 170 מ"ר.    -

שטחי שרות מ–21 מ"ר )מחסן 6.0מ"ר + סככת רכב 15.0    -
מ"ר( ל–35 מ"ר )מחסן 8.0 מ"ר + סככת רכב 15.0 מ"ר + 

ממ"ד 12.0 מ"ר(. 
קווי  וקביעת  בנייה  תוספת  עבור  אחורי  בניין  קווי  שינוי    .2
בניין עבור סככת הצללה/מצללה, מחסן וממ"ד לפי סעיף 

62א)א()4(. 
הגדלת תכסית קרקע מרבית לפי סעיף 62א)א()9(.    .3

שינוי בינוי סטנדרטי לפי סעיף 62א)א()5(.    .4

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
10/11/2016, בילקוט פרסומים 7380, עמ' 830, בתאריך 16/11/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין  2  ת.ד.15, באר שבע טל:6463650 : 08 

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0370072
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0370072   

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' :  
שינוי 17/160/03/5

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב:  באר שבע, משעול פסמון 2 שכ' ה'    )גן ילדים(      

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38081 מחלקה:   30 עד:   30 שלם 
גוש: 38081 מחלקה:   82 עד:   82 חלקי

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 605-0389627
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית 

מס' 605-0389627   

המהווה שינוי לתכניות  הבאות:  
5 / במ / 206 שינוי

5 / מק / 2346 שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב:      באר שבע, רחוב: אורות ישראל מס':    46     

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38441 מחלקה:   42 עד:   42 שלם
גוש: 38441 מחלקה:   48 עד:   48 חלקי

מטרת התכנית: 
שינוי לתוכניות מס' 5/במ/206 ולתכנית מס' 5/מק/2346 במגרש 
מגורים חד משפחתי מס' 274, ברח' אורות ישראל 46 נווה זאב, 

ע"י: 
ל-305  מ"ר  מ-200  עיקרית  למטרה  בנייה  זכויות  הגדלת    .1

מ"ר לפי סעיף 62א)א1()א()1()א(. 
שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט לפי סעיף 62א)א()4(.    .2

הגדלת תכסית קרקע מרבית של 48% לפי סעיף 62א)א()9(.    .3
הגדלת גובה המבנה עבור גג שטוח מ-8.0 מ' ל-9.0 מ' לפי    .4

סעיף סעיף62א)א()4א(. 

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

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

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

תשמ"ט-1989 .

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0182501
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0182501   

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' :  
שינוי 5 / במ / 185       

שינוי 5 / מק / 2085           

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב:  באר שבע, כתובת:    רמות רח' אברהם שופט    41     

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38347 מחלקה:    1 עד:    1 חלקי

מטרת התכנית: 
63 חד  שינוי לתכניות מס' 5/במ/185, 5/מק/2085 במגרש מס' 
שינויים  ידי  על  א  מגורים  באזור  בתך(  )בנה  בודד  משפחתי 
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הוספת שימוש 'מסחר' במגרשי מגורים קטנים, והגדלת שטחי 
במגרשים  שירות(  ושטחי  עיקריים  )שטחים  מותרים  בנייה 

ביעוד מגורים ומבני ציבור והארכת שתי דרכים.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת קו בניין או שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית במגרשים    .1  
1-16, 56-57 ,300-304, 306-310, 400, בהתאם לסעיף 62א)א()4( 
למגורים  בתכנית  המיועד  במגרש  שימושים,  הוספת    .2 
בחזית  מסחר  למטרת  מ"ר   2,500 על  עולה  אינו  וששטחו 
בנין המיועד למגורים, והכל בלי לשנות את השטח הכולל 
שהשטח  ובלבד  התכנית,  פי  על  במגרש  לבנייה  המותר 
לא  הנוספים  השימושים  לצורך  לבנייה  המותר  הכולל 
יעלה על 25% מסך השטח הכולל המותר לבנייה במגרש 
לסעיף  בהתאם   ,3-7 במגרשים  מסחרית  חזית  הוספת   -

62א)א()11( 
עיצוב  או  בינוי  בדבר  תכנית  לפי  הוראות  של  שינוי    .3 
אדריכליים - הגדלת תכסית במגרשים 300 ,301 ,303 ,309 

,310, בהתאם לסעיף 62 א' )א( )5( 
הוספת שטחי שירות לשטחים למטרות עיקריות המותרים    .4 
נועדו  ובלבד ששטחי השירות  לפי תכנית,  לבנייה במגרש 
לשרת את השטחים למטרות עיקריות לפי התכנית והם יהיו 
בקומות תת-קרקעיות - תוספת שטחי שירות למבני ציבור, 

במגרשים 302, 303, 305, 310, בהתאם לסעיף 62א)א(15( 
המיועד  במגרש  לבנייה,  המותר  הכולל  השטח  הגדלת    .5 
שאינה  לבנייה  המחוזית  הוועדה  שאישרה  תכנית  לפי 
במגרשים  ציבור,  למבני  עיקרי  שטח  תוספת   - למגורים 

300-309, בהתאם לסעיף 62 א' )א( )16()א( )1( 
עשר  הושלמה  שבנייתה  דיור  יחידת  של  שטחה  הרחבת    .6 
שנים לפחות לפני תחילת התכנית, באופן שהשטח הכולל 
המותר לבנייה באותה יחידת דיור לא יעלה על 140 מ"ר, 
יחידת  ובלבד שתוספת השטח לא תשמש אלא להרחבת 
הדיור האמורה - תוספת שטחי בנייה למגורים, במגרשים 

1-10, בהתאם לסעיף 62 א' )א()12( 
הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה, במגרש המיועד לפי    .7 
תכנית שאישרה הוועדה המחוזית למגורים בבנייה רוויה 
- תוספת שטח עיקרי למגורים, במגרשים 11-16, בהתאם 

לסעיף 62 א' )א( )16( )א( )1( 
למעט  תוקף,  בת  בתכנית  המאושר  בתוואי  דרך  הרחבת    .8 
דרך  הארכת  וכן  ארצית   מיתאר  בתכנית  שאושרה  דרך 
בתוואי מאושר לצורך גישה למגרש סמוך או לצורך גישה 
לדרך סמוכה שאינה דרך שאושרה בתכנית מיתאר ארצית 

או בתכנית מיתאר מחוזית, בהתאם לסעיף 62 א' )א( )2( 
בכפוף   ,147 סעיף  לפי  כהקלה  לבקשו  שניתן  ענין  כל    .9 
להוראות סעיף 151 - תוספת קומה במבני ציבור, במגרשים 

300-310, בהתאם לסעיף 62 א' )א( )9( 

היום  ישראל  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
-  10/08/2016 כאן דרום -  12/08/2016 - המבשר 10/0/2016  

ובילקוט פרסומים מס' 7322,  מיום 17/08/2016 עמ'   9113

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:08-6874791   ,97 הקוממיות  רחוב  גת  קריית  ו.מ.  ובנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז הועדה המחוזית ,כתובת : רח' 
התקוה 4 ת.ד. 68 באר שבע, כל המעוניין ראשי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מטרת התכנית: 
המיועד   913 מס'  למגרש   ,17/160/03/5 מס'  לתוכנית  שינוי 
לשטח למבנים ומוסדות ציבור המשמש כגן ילדים )"גן גירית"(,  

ברח' משעול פסמון מס' 2, שכ' ה'. ע"י: 
הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית לצורכי ציבור, גם אם יש  א.  
בכך כדי להקטין שטחים אחרים לצורכי ציבור, לפי סעיף 

62א )א1( )5( 
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי סעיף 62א )א(1  ב.  

קביעת תכסית קרקע מרבית של 50% לפי סעיף 62א )א( )9(  ג.  
שינויים בקווי בניין לפי סעיף 62א )א( )4(  ד.  

תוספת זכויות בנייה למטרת שרות עבור: ממ"מ - בסך 37  ה.  
מ"ר, לפי סעיף 62א )א1( )4( 

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17/11/2016, בילקוט פרסומים 7380, עמ' 830, בתאריך 16/11/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין  2  ת.ד.15, באר שבע טל:6463650 : 08 

טל אל-על  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה באר שבע  

מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית  
מס'  606-0376434

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תוכנית מפורטת מס': 606-0376434  

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
סוג יחס:   שינוי מס' תוכנית מיוחסת:    9 / 02 / 101 / 19
סוג יחס:   שינוי מס' תוכנית מיוחסת:    9 / 02 / 101 / 44

סוג יחס:   שינוי מס' תוכנית מיוחסת:    9 / מק / 2053

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: קרית גת

שכונת "רמות דוד".

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:  1534 מחלקה:    4 עד:    4 חלקי 

גוש:  1565 מחלקה:   51 עד:   51 חלקי 
גוש:  1565 מחלקה:   52 עד:   52 שלם 
גוש:  1565 מחלקה:   53 עד:   53 חלקי 
גוש:  1565 מחלקה:   54 עד:   79 שלם 

גוש:  2866 מחלקה:  121 עד:  121 חלקי 
גוש:  2868 מחלקה:   12 עד:   12 שלם 
גוש:  2868 מחלקה:   13 עד:   13 חלקי 
גוש:  2868 מחלקה:   14 עד:   14 שלם 
גוש:  2868 מחלקה:   15 עד:   15 שלם 
גוש:  2868 מחלקה:   17 עד:   17 חלקי 
גוש:  2868 מחלקה:   18 עד:   18 חלקי 
גוש:  2868 מחלקה:   19 עד:   19 שלם 
גוש:  2868 מחלקה:   21 עד:   21 חלקי 
גוש:  2868 מחלקה:   22 עד:   22 חלקי 
גוש:  2868 מחלקה:   23 עד:   23 חלקי

מטרות התכנית:
בשכונת  ושינויים  תוספות  שתאפשר  תכנונית  מסגרת  יצירת 
רמות דוד ובכלל זה שינוי קוי בניין, הוספת קומה במבני ציבור, 
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התקוה 4 ת.ד. 68 באר שבע, כל המעוניין ראשי לעיין בה בימים 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה קריית גת  

מרחב תכנון מקומי קריית מלאכי 

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת תוכנית מפורטת 
מס' 617-0164871

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 617-0164871 
- אזור התעשיה קריית מלאכי רח' החרושת 15, גוש: 301 חלקה: 

122, ס.ר.י מתכת.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי וכפוף 18/מק/2010

שינוי וכפוף 26/102/02/18
שינוי וכפוף 6/105/03/18

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: קרית מלאכי

אזור התעשיה, רחוב: החרושת    15,  קרית מלאכי

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:    301 מחלקה:  122 עד חלקה:  122 בשלמות

גוש:    301 מחלקה:  128 עד חלקה:  128 חלקי
גוש:    301 מחלקה:  129 עד חלקה:  129 חלקי

מטרת התכנית: 
דרך  תוואי  הארכת  הבינוי,  בדבר  התכנית  בהוראות  שינוי 

לצורך גישה למגרש.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 29/1/2016 
ובילקוט פרסומים 7387, עמ' 1063, בתאריך 30/11/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה קרית מלאכי, ובמשרדי הועדה המחוזית, דרום, כתובת: 
ת.ד. 68 באר – שבע טל: 08-6263785. כל המעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

אליהו זוהר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה קריית מלאכי  

מרחב תכנון מרחבי נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
652-0333294

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מזרחי,  נגב 
דרום, מופקדת תכנית מפורטת מס' 652-0333294 - מגורים א' 

שכ' 36 תל שבע. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 359/03/7

כפיפות 15/172/02/7

מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית  
מס'  606-0428326

נמסרת בזה הודעה,בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תוכנית מפורטת מס': 606-0428326  

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
סוג יחס:   שינוי מס' תוכנית מיוחסת:    9 / 02 / 140 / 6

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: קרית גת

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:  3080 מחלקה:   11 עד:   11 חלקי 
גוש:  3080 מחלקה:   12 עד:   12 שלם 
גוש:  3080 מחלקה:   13 עד:   13 חלקי 
גוש:  3080 מחלקה:   14 עד:   14 חלקי 
גוש:  3080 מחלקה:   18 עד:   18 חלקי 
גוש:  3080 מחלקה:   21 עד:   21 חלקי 
גוש:  3080 מחלקה:   27 עד:   27 חלקי 
גוש:  3080 מחלקה:   31 עד:   31 חלקי 
גוש:  3080 מחלקה:   40 עד:   40 חלקי 
גוש:  3080 מחלקה:   41 עד:   41 שלם 
גוש:  3080 מחלקה:   42 עד:   42 שלם 
גוש:  3080 מחלקה:   65 עד:   65 שלם 
גוש:  3080 מחלקה:   68 עד:   68 שלם 
גוש:  3080 מחלקה:   77 עד:   77 שלם 
גוש:  3080 מחלקה:   80 עד:   80 חלקי 
גוש:  3080 מחלקה:   84 עד:   84 שלם 
גוש:  3080 מחלקה:   88 עד:   88 שלם 
גוש:  3080 מחלקה:   90 עד:   90 שלם 

גוש:  3089 מחלקה:  134 עד:  134 שלם 
גוש:  3089 מחלקה:  137 עד:  137 שלם 
גוש:  3092 מחלקה:   59 עד:   59 חלקי 
גוש:  3092 מחלקה:   60 עד:   60 חלקי 
גוש:  3092 מחלקה:   61 עד:   61 חלקי 
גוש:  3092 מחלקה:   70 עד:   70 חלקי 
גוש:  3092 מחלקה:   79 עד:   79 חלקי 
גוש:  3092 מחלקה:   88 עד:   88 שלם 
גוש:  3092 מחלקה:  106 עד:  106 חלקי

מטרות התכנית:
שטח  תאי  מיקום  שינוי  ע"י   6/140/02/9 תוכנית  את  לשנות 

בייעוד פארק.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי מיקום תאי שטח 902,903 בתכנית 6/140/02/9 ופיצול תא 
שטח 903, ללא שינוי בסך השטחים והשימושים באותו ייעוד, 

וללא שינוי בזכויות בנייה. 

היום  ישראל  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
-  08/08/2016 כאן דרום -  12/08/2016 - המבשר 8/08/2016 

ובילקוט פרסומים מס' 7345,  מיום 19/09/2016 עמ'   1005

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:08-6874791   ,97 הקוממיות  רחוב  גת  קריית  ו.מ.  ובנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז הועדה המחוזית ,כתובת : רח' 
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עיקרי הוראות התכנית:
כמסומן בתשריט  מגרשים  לשני  א'  מגורים  מגרש  חלוקת   •

על פי סעיף 62 א)א()1(.
קביעת קווי בנין על פי סעיף 62 א)א()4(.  •

השימושים, ההוראות יהיו על פי תוכנית מס' 15/172/02/7.  •

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים   האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המרחבית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה  נגב מזרחי, רחוב קק"ל 139 בית ידיעות אחרונות באר 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6230966 טלפון:  שבע 
הועדה המחוזית כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 4 באר 

שבע טלפון: 08-6263791(. 

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

תשמ"ט - 1989.  

דוד בונפלד  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ובנייה נגב מזרחי  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  
שם האגודה: מטעי מצובה - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )1(

מס' האגודה: 57-006154-9.  

המען: מצובה, ד"נ גליל מערבי 2283500.  

תאריך רישום: י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: קרן מילואים לחברי קיבוץ דפנה - אגודה   )2(
שיתופית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006155-6.  

המען: דפנה, ד"נ גליל עליון 1223500.  

תאריך רישום: י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: החותרים יזמויות - אגודה שיתופית חקלאית   )3(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006156-4.  

המען: החותרים, ד"נ חוף הכרמל 3087000.  

תאריך רישום: כ"ז בטבת התשע"ז )25 בינואר 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: תל-שבע

שכ' 36 ,  תל-שבע

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 100398 חלקי חלקות: 72, 82

מטרת התוכנית: 
בניין  קווי  ושינוי  א'  למגורים  שטח  תאי  ל–7  השטח  חלוקת 

בשכונה 36 תל שבע 

עיקרי הוראות התוכנית
חלוקת מגרש מגורים ל–7 תאי שטח כמסומן בתשריט מצב  א.  

מוצע על פי סעיף 62א)א(1.
קביעת קווי בניין על פי סעיף 62א)א(4. ב.  

וללא  הבנייה  בהיקפי  שינוי  ללא  ציבורי  חניון  יצירת  ג.  
הקטנה של שטחי ציבור אחרים לפי סעיף 62א)א()3(.

כל השימושים, התכליות, וזכויות בנייה יהיו על פי תכנית  ד.  
מס' 15/172/02/7. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים   האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המרחבית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה  נגב מזרחי, רחוב קק"ל 139 בית ידיעות אחרונות באר 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6230966 טלפון:  שבע 
הועדה המחוזית כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 4 באר 

שבע טלפון: 08-6263791(. 

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

תשמ"ט - 1989.  

מרחב תכנון מרחבי נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
652-0484691

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מזרחי,  נגב 
דרום, מופקדת תכנית מפורטת מס' 652-0484691 - מגורים א' 

שכ' 3 תל שבע. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות 15/172/02/7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: תל-שבע

שכ' 3 ,  תל-שבע

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 999999 חלקי חלקות: 1

מטרת התוכנית: 
חלוקת מגרש מגורים א' לשני תאי שטח מס' 137,138,שכונה 3 

תל שבע.
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השם החדש: אלקטרה תעמל - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005161-5.

מיום: כ"ז בטבת התשע"ז )25 בינואר 2017(

כ"ז בטבת התשע"ז )25 בינואר 2017(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 13426-01-17

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

 ובעניין פירוק חברת אם.די.הי. בניה ותעשיה בע"מ, ח"פ
 ,51-324503-5

ח"פ  בע"מ,  מסגרת(  )עבודות  הפח  אביבית  והמבקשות: 
ח"פ בע"מ,  זכוכית  תעשיות  קליר  וחברת   ,51-166705-7 

51-289097-1, ע"י ב"כ עו"ד יוסף וקנין, מדרך מנחם בגין 7, רמת 
גן 5268101, טל' 03-6114459, פקס' 03-6129996.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.3.2017 בשעה 11.00.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

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

ביום 6.2.2017.

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

יוסף וקנין, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 13466-01-17

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

ח"פ בע"מ,  ובניו  ביטון  דוד  חברת  פירוק   ובעניין 
 ,51-498141-4

ח"פ  בע"מ,  מסגרת(  )עבודות  הפח  אביבית  והמבקשות: 
ח"פ בע"מ,  זכוכית  תעשיות  קליר  וחברת   ,51-166705-7 

51-289097-1, ע"י ב"כ עו"ד יוסף וקנין, מדרך מנחם בגין 7, רמת 
גן 5268101, טל' 03-6114459, פקס' 03-6129996.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.3.2017 בשעה 11.00.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

שם האגודה: תיירות אל-רום - אגודה שיתופית חקלאית   )4(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006157-2.  

המען: אל-רום, ד"נ רמת הגולן 1246600.  

תאריך רישום: כ"ז בטבת התשע"ז )25 בינואר 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: בריכת אחוזת ברק - אגודה שיתופית בע"מ.  )5(

מס' האגודה: 57-006158-0.  

המען: אחוזת ברק, ד"נ עמק יזרעאל 19323.  

תאריך רישום: כ"ח בטבת התשע"ז )26 בינואר 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

- אגודה שיתופית חקלאית  לוטם  מורן  שם האגודה: מטעי   )6(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006159-8.  

המען: מורן, ד"נ בקעת בית הכרם 2010700.  

תאריך רישום: כ"ח בטבת התשע"ז )26 בינואר 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: מרעה גולן - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )7(

מס' האגודה: 57-006160-6.  

המען: ת"ד 228, קצרין.  

תאריך רישום: כ"ח בטבת התשע"ז )26 בינואר 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: מנופאים - אגודה שיתופית בע"מ.  )8(

מס' האגודה: 57-006161-4.  

המען: דוקטור מוסקוביץ 22/5, רחובות.  

תאריך רישום: כ"ח בטבת התשע"ז )26 בינואר 2017(.  

סוג ראשי: צרכנות.  

סוג משני: שירותים.  

שם האגודה: מנופאים - אגודה שיתופית בע"מ.  )9(

מס' האגודה: 57-006161-4.  

המען: דוקטור מוסקוביץ 22/5, רחובות.  

תאריך רישום: כ"ח בטבת התשע"ז )26 בינואר 2017(.  

סוג ראשי: יצרנות שרותים ותחבורה.  

סוג משני: שירותים.  

כ"ח בטבת התשע"ז )26 בינואר 2017(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם: תעמל מזרע אלקטרה - אגודה שיתופית חקלאית 

בע"מ.
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גל מ.י. שירותים והובלה בע"מ
)ח"פ 51-125327-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל יצחק, מרח' הלילך 80, 

כפר מרדכי, למפרק החברה.

גל יצחק, מפרק

כוכב יהלום יעוץ בע"מ 
 )ח"פ 515218360(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   14/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אבנר סלייטר, מרח' יפו 33, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/06/2017 
בשעה 15:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשםהגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה. 

אבנר סלייטר, עו"ד, מפרק 

אורגיר טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 512943523(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12/02/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רז 

לבנת, מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן 5251107, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

רז לבנת, עו"ד, מפרק 

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

ביום 6.3.2017.

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

יוסף וקנין, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

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

י' גורניצקי ושות' נאמנויות תשנ"ו בע"מ
)ח"פ 51-227232-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.2.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
משד'  גפן,  איתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 45, תל אביב, טל' 03-7109191, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתי גפן, עו"ד, מפרק

גרופהון בע"מ
)ח"פ 51-461065-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,31.1.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה   התקבלה 

דוד נחום, מרח' יגאל אלון 55, תל אביב, למפרק החברה.

דוד נחום, מפרק

מוטי לנדאו - יעוץ ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-434160-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי מוטי לנדאו, מרח' 

הורדים, גני יהודה 28, סביון, למפרק החברה.

מרדכי מוטי לנדאו, מפרק
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 R&R WAVE TECHNOLOGIES LTD.
 )ח"פ 511599193(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
תל–אביב-יפו,   ,65 אלון  יגאל  מרח'  בירנבאום,  בתיה  ליאור 

למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

ליאור בתיה בירנבאום, עו"ד, מפרקת 

עילית התייעלות אנרגטית ירוקה 2016 בע"מ 
 )ח"פ 515485936(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/02/2017 
מאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

קורן, מרח' ירושלים 70, אזור, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר קורן, מפרק 

קראוד וויספר דוט קום בע"מ 
 )ח"פ 515134906(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
יעל זקס מנשרי, מרח' הדובדבן 1, זכרון יעקב 30900, למפרקת 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

יעל זקס מנשרי, עו"ד, מפרקת

דיגידקס בע"מ 
 )ח"פ 512645144(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12/02/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רז 

לבנת, מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן 5251107, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

רז לבנת, עו"ד, מפרק 

רום-אל טכנולוג'יס בע"מ
 )ח"פ 517459951(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/01/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ליאור סיגון, מרח' מצדה 9, בני ברק, טל' 03-9451451, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

ליאור סיגון, עו"ד, מפרק 

תשלוז פיתוח ותשתיות )1993( בע"מ 
 )ח"פ 511768673(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
בריגית עליזה תשובה, מרח' גיבורי ישראל 7, נתניה 4250407, 

למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

בריגית עליזה תשובה, עו"ד, מפרקת 
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פיור אי. טי. בע"מ 
 )ח"פ 514284751(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 02/04/2017 בשעה 09:00, אצל המפרקת, רח' 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  סבא,  כפר   ,45 רוטשילד 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שלומית יצחקוב שרדני, עו"ד, מפרקת

ע.ב. חברה לאחזקות וניהול בתי הארחה בע"מ 
 )ח"פ 511943573(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גולן  עו"ד  משרד  אצל   ,12:00 בשעה   01/04/2017 ביום  תתכנס 
גולדשמידט, רח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוסי קוטיק, מפרק

ארץ הקייקים )1991( כפר בלום בע"מ 
 )ח"פ 511636177(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 01/04/2017 בשעה 10:00, במשרד עו"ד גולן 
גולדשמידט ושות', רח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוסי קוטיק, מפרק

אקסטרימלי לאקי אינטרנציונל טרייד בע"מ 
 )ח"פ 511800146(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל שמילוביץ,   ,18:00 02/04/2017 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
גרופית  דין, רח' מבוא  גרינגרד, פורשטט, דונר, משרד עורכות 
4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גל שדה, עו"ד, מפרקת

אור אמיתי 2011 בע"מ 
 )ח"פ 514628320(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יהודה כהן, מרח' שד דואני 49, יבנה 8121707, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יהודה כהן, עו"ד, מפרק 

יסמין לוינבוק וענבר לוינבוק - עורכי דין 
 )ח"פ 513264408(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19/02/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
יסמין לוינבוק, מרח' אנדרסן 7, תל–אביב-יפו 6910707, למפרקת 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

יסמין לוינבוק, עו"ד, מפרקת 

טי. די. איי דיאגנוסטיקה טלרדיולוגית ישראל בע"מ 
 )ח"פ 513237149(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
דוד נפתלי שמרון, מרח' הגן הטכנולוגי 1ג, ירושלים 9695801, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

דוד נפתלי שמרון, עו"ד, מפרק 
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מדיסקול בע"מ 
 )ח"פ 513421776(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19/04/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' ויצמן 
14, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רוברט סלומון כהן, מפרק

אדרעי אחזקות משפחתיות בע"מ 
 )ח"פ 515267094(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 01/04/2017 בשעה 10:00, אצל שנהב ושות', 
עורכי דין ונוטריון, רח' הנחושת 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

טי גי אל קולמקס ניהול תיקים בע"מ 
 )ח"פ 515342384(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 02/04/2017 בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד ביטון, עו"ד, מפרק

סייט ישראל טיוב בע"מ 
 )ח"פ 514460948(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' דרך  11:00, אצל המפרק,  19/04/2017 בשעה  תתכנס ביום 
מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אברהם קורן, עו"ד, מפרק

י.י.ג. מסגרות ובנייה בע"מ 
 )ח"פ 512085226(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 02/04/2017 בשעה 08:00, אצל המפרק, רח' הברזל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,69710 תל–אביב-יפו   ,3
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נעם מנחם זוכמן, עו"ד, מפרק

גלי נהריה בע"מ 
 )ח"פ 515542025(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 03/05/2017 בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' 
בית עובד 8, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רוני סלנט, עו"ד, מפרק

א.כ. אפרודיטה בע"מ 
 )ח"פ 513677377(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 02/04/2017 בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' 
עפרוני 15, שלומי, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

תמר אלבו, מפרקת

גקו - העברת מסרים עסקיים בע"מ 
 )ח"פ 513730911(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19/04/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' יהודה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,21 קרני 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

לי לסטר, מפרק



ילקוט הפרסומים 7451, כ' בשבט התשע"ז, 16.2.2017  3680
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 12.96 שקלים חדשים 

את עו"ד צבי לנדמן, מרח' גורדון 5, בני ברק, טל' 03-6767976, 
למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2017, בשעה 
11.00, אצל איריס עטרי, רח' הרמב"ם 47, גני מודיעין, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
צבי לנדמן, עו"ד, מפרק

פיצה קפריציו בע"מ
)ח"פ 51-348186-1(

)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 
כללית של  באסיפה  כי  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
התקבלה   ,3.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,052-6084949 טל'  בנימינה,   ,5 הגזית  מרח'  נעים,  מיכאל 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.6.2017, בשעה 
9.00, במשרדי 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.

מיכאל נעים, מפרק

תיקוני טעויות
חולים  בבתי  הבריאות  משרד  של  לתמיכה  במבחנים   )1(
ציבוריים-כלליים אשר פעלו לשיפור פגיותיהם, שפורסמו 

בילקוט הפרסומים 7428, התשע"ז, עמ' 2568 -

5)א((" צריך להיות  ")סעיף  בכותרת לתוספת, במקום  )א(  
")סעיף 8(";

בפרט  טיפול",  "איכות   )3( בפרט  שבתוספת,  בטבלה  )ב(  
משנה )1(, בטור ו', במקום "מ–3 מקרים ומעלה - 0%" 

צריך להיות "מעל 3 מקרים - 0%".

)חמ 3-1888-ה12(
)803-35-2016-000001(

בתיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות   )2(
והספורט למוסדות ציבור בתחום התאטרון, שפורסם בילקוט 
הפרסומים 7263, התשע"ו, עמ' 6065, בסעיף 5)3(, בפסקה )3( 

המובאת בו, במקום "5 נקודות" צריך להיות "3 נקודות".

)חמ 3-1888(
)803-35-2015-000071(

קורנוס ייעוץ )ק.ג.( בע"מ
)ח"פ 51-464770-0(

)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   ,29.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,050-9200590 טל'  ירושלים,   ,7/8 חננאל  מרח'  קרן,  ג'פרי 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.4.2017, בשעה 
21.00, במשרדי 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.

ג'פרי קרן, מפרק

פטמדיק בע"מ
)ח"פ 51-357777-5(

)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   ,27.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יעקב תנעמי, מרח' היצירה 15, רחובות, טל' 08-9477555, למפרק 

החברה.

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

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

 ,27.5.2017 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.

יעקב תנעמי, עו"ד, מפרק

הולילנד 11 בע"מ
)ח"פ 51-470651-4(

)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 
 ,28.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 




