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הודעה על מינוי חברה מקרב הציבור במועצה
המינהלית בבנק ישראל
לפי חוק בנק ישראל ,התש"ע2010-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (21ג) לחוק בנק ישראל,
התש"ע( 12010-להלן  -החוק) ,החליטה הממשלה למנות,
לפי המלצת הוועדה לאיתור מועמדים שהוקמה לפי סעיף 33
לחוק ולאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה
לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה,21975-
את מקסין פסברג לחברה מקרב הציבור במועצה המינהלית
כמשמעותה בסימן ב' לפרק ד' לחוק (להלן  -המועצה
המינהלית) ,לתקופה של שנה אחת ,מיום קבלת ההחלטה.

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני ממנה את ד"ר רוני עוזרי
למנהל השירותים הווטרינריים מיום כ"ד באייר התשע"ה (13
במאי  )2015עד יום י"א בסיוון התשע"ה ( 29במאי .)2015
ט"ו באייר התשע"ה ( 4במאי )2015
(חמ )3-1469
1

יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;84התשנ"א ,עמ' .81

תקופה זו לא תימנה כתקופת כהונה לעניין סעיף (28א) לחוק.
עוד קבעה הממשלה ,בהתאם לסעיף (21ד) לחוק,
לאחר התייעצות עם נגידת בנק ישראל ,כי אורי גלילי יכהן
כיושב ראש המועצה המינהלית ,וזאת עד שהרכב המועצה
המינהלית יהיה מלא.
י"ד באייר התשע"ה ( 3במאי )2015
(חמ -3-778ה)4
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התש"ע ,עמ' .452
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;132התשנ"ג ,עמ' .92

הודעה על תיקון שם בעל תפקיד ברשימת המשרות
שבתוספת לחוק

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
1
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
אני ממנה את רונלד הירשנזון ,מנהל מחלקת תאגידים באגף
כונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים ,לממונה על הגבייה,
לעניין גביית האגרה לפי סעיף  29לחוק רשות השידור,
התשכ"ה.21965-

ט"ו באייר התשע"ה ( 4במאי )2015
(חמ -3-18ה)1
בנימין נתניהו
ראש הממשלה ושר האוצר
1
2

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בשל שינוי שם יחידה על ידי הממשלה,
יש לשנות שם בעל תפקיד ברשימת המשרות שבתוספת לחוק
שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-ולפיכך תחת הכותרת
"משרד ראש הממשלה" במקום פרט "44ו .הממונה על התקשוב
הממשלתי" יבוא:
"44ו" .ראש רשות התקשוב הממשלתי".
י"ד באייר התשע"ה ( 3במאי )2015
(חמ -3-1173ה)2
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

הודעה על הארכת מינוי חבר במועצה המייעצת
לפי חוק מוזאון הכנסת ,התש"ע2010-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק מוזאון
הכנסת ,התש"ע( 12010-להלן  -החוק) ,הארכתי את מינויו של
עמרי שלמון 2לחבר במועצה המייעצת למוזאון הכנסת ,כנציג
ציבור שהוא נציג גוף העוסק בשימור אתרים לפי סעיף  )1(6לחוק.

הודעה בדבר שינוי מועד ישיבת ועדת רישיונות
לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו1976-
בהתאם לתקנה (30ב) לתקנות הנוטריונים ,התשל"ז,11977-
ניתנת בזה הודעה ,כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים,
התשל"ו ,21976-תתכנס ביום ד' ,כ"ה באלול התשע"ה (9
בספטמבר  ,)2015בשעה .9.00
הוועדה תתכנס במשרדי מחלקת רישוי נוטריונים ,רח' כנפי
נשרים  ,15בניין התאומים ,קומה  ,2גבעת שאול ,ירושלים .91343
בקשות חדשות והשלמת מסמכים לא יתקבלו יאוחר מיום
י"א באב התשע"ה ( 27ביולי .)2015
המוסר מסמכים לאחר מועד זה ייאלץ להמתין למועד
הישיבה הבאה.
י"ח באייר התשע"ה ( 7במאי )2015
(חמ -3-303ה)2

1
2

תוקף המינוי לארבע שנים מהמועד הנקוב בכתב המינוי.

לפי חוק הטיס ,התשע"א2011-
יולי (יואל) אדלשטיין
יושב–ראש הכנסת

1
2

5 988

אמי פלמור
המנהלת הכללית של משרד המשפטים
ויושבת ראש ועדת הרישיונות
ק"ת התשל"ז ,עמ'  ;1724התשמ"ב ,עמ' .1290
ס"ח התשל"ו ,עמ' .196

הודעה על הסמכה בסמכויות המנהל

י"ז באייר התשע"ה ( 6במאי )2015
(חמ )3-4169
ס"ח התש"ע ,עמ' .572
י"פ התשע"א ,עמ' .4752

חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .1374
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;106התשע"ב ,עמ' .330

בתוקף סמכותי לפי סעיף (169א) לחוק הטיס ,התשע"א2011-
(להלן  -חוק הטיס) ,אני מסמיך את נושאי התפקידים ברשות

1

1

ס"ח התשע"א ,עמ' .830

ילקוט הפרסומים  ,7044ג' באייר התשע"ה21.5.2015 ,

התעופה האזרחית ,המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן,
בסמכויות הנתונות לי לפי חוק הטיס ולפי תקנות הטיס ,כמפורט
בטור ב' שלצדם בטבלה שלהלן:

מס"ד
6

בהודעה זו -

.1

"תקנות הבטיחות בשדות תעופה"  -תקנות הטיס (בטיחות
בשדות תעופה של רשות התעופה) ,התשנ"ב;21992-

טור א'
מפקח ראשי
תעבורה
אווירית

"תקנות המנחתים"  -תקנות הטיס (מנחתים) ,התשל"ה-
.41975
.2

7

טבלה:

מס"ד
1

8

טור ב'

מנהל אגף בכיר ( )1חוק הטיס  -סעיפים ,27
 35 ,32ו– 82לעניין הוראות
(תשתיות
שאינן בנות פועל תחיקתי;
תעופתיות)
( )2תקנות המנחתים -תקנות 2 ,2ג,
 )3( ,)1(3ו–( - 4 ,)4לעניין קביעת
תנאים ברישיון בלבד(28 ,ג)(33 ,א),
 - 37לעניין דרישת המנהל;

( )5חוק הטיס  -סעיפים  32ו–(35א);

2

מנהל תחום
בכיר (תשתיות
קרקעיות)

3

מפקח (תשתיות ( )9תקנות הבטיחות בשדות תעופה
 תקנה ;4קרקעיות)

4

מפקח ראשי
(תשתיות
אוויריות)
PANS OPS

( )10חוק הטיס  -סעיף  82לעניין
הוראות שאינן בנות פועל
תחיקתי;

5

מפקח (תשתיות ( )12תקנות הבטיחות בשדות תעופה
 תקנה ;4אוויריות)
PANS OPS

( )6תקנות המנחתים  -תקנות 2 ,2ג,
 )3( ,)1(3ו–( - 4 ,)4לעניין קביעת
תנאים ברישיון בלבד(28 ,ג)(33 ,א),
 - 37לעניין דרישת המנהל;
( )7תקנות הבטיחות בשדות תעופה -
תקנות (3ב)( ,ג) ו–(ה)(19 ,12 ,4 ,ה)(,)3
(25א)(;30 ,)4

2
3
4

ק"ת התשנ"ב ,עמ' .1046
ק"ת התשמ"ב ,עמ' .8
ק"ת התשל"ה ,עמ' .1996

ילקוט הפרסומים  ,7044ג' באייר התשע"ה21.5.2015 ,

מפקח (תעבורה ( )16תקנות הבטיחות בשדות תעופה
 תקנה ;4אווירית)
מפקח ראשי
מערכות
תקשורת
ניווט ועקיבה
CNS/ATM
SYSTEMS

( )17חוק הטיס  -סעיף (35א);
( )18תקנות ההפעלה  -תקנה (66ג).

יואל פלדשו
מנהל רשות התעופה האזרחית

הודעה על הסמכה בסמכויות המנהל
לפי חוק הטיס ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (169א) לחוק הטיס,
התשע"א ,12011-אני מודיע על הסמכה בסמכויותיי כלהלן:
אני מסמיך את נושאי התפקידים ברשות התעופה
האזרחית ,המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן ,בסמכויות
הנתונות לי בתקנות הטיס (כלי רחיפה) ,התשע"ה ,22015-לפי
מספרי התקנות כמפורט בטור ב' לצדם:
מס"ד

טור א'

טור ב'

1

מנהל אגף רישוי עובדי
טיס ,ומנהל תחום רישוי
צוות אוויר

(9 ,)1(2ח)(33 ,א)( )2ו–(33ב);

2

מנהל אגף בכיר פיקוח
אווירי ,ומנהל תחום
בכיר תעופה כללית
וספורטיבית

;23

3

מנהלת אגף תשתיות
תעופתיות ,ומפקח ראשי
תשתיות אוויריות

( )8תקנות ההפעלה  -תקנה (66ג);

( )11תקנות הבטיחות בשדות תעופה
 -תקנה ;4

( )14תקנות הבטיחות בשדות תעופה
 -תקנה ;4

ט' באייר התשע"ה ( 28באפריל )2015
		
(חמ )3-4274

( )3תקנות הבטיחות בשדות תעופה
 תקנות (3ב)( ,ג) ו–(ה),12 ,4 ,(19ה)((25 ,)3א)(;30 ,)4
( )4תקנות ההפעלה  -תקנות (66א)
 לעניין שירותי הפיקוח עלתנועה אווירית ,ו–(ג);

( )13חוק הטיס  -סעיפים  27ו–82
לעניין שאינן בנות פועל תחיקתי;

( )15תקנות ההפעלה  -תקנה (66א)
 לעניין שירותי הפיקוח עלתנועה אווירית;

"תקנות ההפעלה"  -תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי
טיסה) ,התשמ"ב;31981-

טור א'

טור ב'

(15ב)(.)2

י"א באייר התשע"ה ( 30באפריל )2015
(חמ )3-4274
		
יואל פלדשו
מנהל רשות התעופה האזרחית
1
2

ס"ח התשע"א ,עמ' .830
ק"ת התשע"ה ,עמ' .1090

5989

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז
הדרום תמ"מ  - 1 /23 /14 /4יישוב כפרי בצומת טללים
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי אושר שינוי מס'
 1לתכנית מיתאר מחוזית ,מחוז הדרום ,תמ"מ  :23 /14 /4יישוב
כפרי בצומת טללים.
התכנית הופקדה בהתאם לסעיף  88לחוק.
הודעה על ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6766
התשע"ד ,עמ'  ,4182מיום ד' באדר ב' התשע"ד ( 6במרס .)2014
ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים ,שהמועצה
הארצית לתכנון ולבנייה אצלה לה את סמכותה לפי סעיף
(6א)( )3לחוק ,דנה בתכנית בישיבתה מס'  545מתאריך כ"ד
בכסלו התשע"ה ( 16בדצמבר  )2014והחליטה על אישורה.
התכנית האמורה ,בצורה שבה היא אושרה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית ,מחוז הדרום ,רח' התקווה ,4
קריית הממשלה ,באר שבע ,טל'  ,08-6263791ובארכיב מינהל
התכנון ,משרד הפנים ,רח' קפלן  ,2קרית בן גוריון ,ירושלים,
טל'  ,02-6701556/646וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובתיאום
מראש.
ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של
מסמכי התכנית במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד
הפנים ,בטל' ( 03-9298115בימים א' עד ה' בשעות  9.00עד
 )16.00מידע נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט של משרד הפנים
.http://www.moin.gov.il
כ"ט בשבט התשע"ה ( 18בפברואר )2015
(חמ -3-697ה)1
שוקי אמרני
המנהל הכללי של משרד הפנים
יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן:
ת"י  - 6185מכללי דלתות למוסדות חינוך  -הגנה מפני פגיעה,
מאפריל  2015בא במקום המהדורה מדצמבר .2013
י"א באייר התשע"ה ( 30באפריל )2015
(חמ -3-96ה)1
דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
1

ת"י  1068חלק  - 1חלונות :דרישות כלליות ושיטות בדיקה,
גיליון תיקון מס'  6מאפריל  2015למהדורה מאוקטובר
 1994ולגיליונות התיקון מפברואר  ,1996מפברואר ,1997
מפברואר  ,1998ממאי  2001ומאפריל ;2011
ת"י  1068חלק  - 2חלונות :חלונות אלומיניום ,גיליון תיקון מס' 5
מאפריל  2015למהדורה מאוקטובר  1994ולגיליונות התיקון
מפברואר  ,1996מפברואר  ,1997מיולי  2000ומאפריל ;2011
ת"י  1068חלק  - 4חלונות :חלונות פלדה :גיליון תיקון מס' 1
מאפריל  2015למהדורה מדצמבר ;1998
ת"י  1555חלק  - 3מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף
ולחיפוי בבניינים :ריצוף ,גיליון תיקון מס'  2מאפריל 2015
למהדורה מינואר  2012ולגיליון התיקון מינואר ;2014
ת"י  - 1629מערכת חיפוי רצפה באריחי טראצו ,גיליון תיקון
מס'  2מאפריל  2015למהדורה מדצמבר  2011ולגיליון
התיקון מינואר ;2014
ת"י  4001חלק  - 1דלתות אלומיניום :דלתות מזוגגות שאינן
דלתות כניסה ראשית ,גיליון תיקון מס'  1מאפריל 2015
למהדורה מדצמבר ;1999
ת"י  5566חלק  - 2מערכת רצפה מאבן טבעית :ריצוף ,גיליון
תיקון מס'  2מאפריל  2015למהדורה מאוגוסט  2011ולגיליון
התיקון מינואר .2014
י"א באייר התשע"ה ( 30באפריל )2015
(חמ -3-96ה)1
דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר ביטול תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  1861חלק  - 1כללים למדידה של עבודות בנייה :כללי;
ת"י  1861חלק  - 2כללים למדידה של עבודות בנייה :עבודות
עפר ופיתוח אתר;
ת"י  1861חלק  - 3כללים למדידה של עבודות בנייה :עבודות
בטון ובני;
ת"י  1861חלק  - 4כללים למדידה של עבודות בנייה :עבודות
גמר  -טיוח ,ריצוף וחיפוי ,צביעה ועבודות אבן;
ת"י  1861חלק  - 5כללים למדידה של עבודות בנייה :עבודות
נגרות ,מסגרות ואלומיניום;
ת"י  1861חלק  - 6כללים למדידה של עבודות בנייה :עבודות
מיזוג אוויר ואוורור;
ת"י  1861חלק  - 7כללים למדידה של עבודות בנייה :עבודות
חשמל ותקשורת.
י"א באייר התשע"ה ( 30באפריל )2015
(חמ -3-96ה)1
דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22
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הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה כי בהתאם לסעיף (22א) לחוק זכות מטפחים
של זני צמחים ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק) ,החלטתי
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות
מטפחים שלהלן:
מבקשה מס'  4563/15עד בקשה מס' 4564/15
שם המבקש :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מינהל המחקר החקלאי ,מכון וולקני ,בית דגן
שם המטפח :דורון הולנד; עירית בר–יעקב; כאמל חטיב ,מנהל
המחקר החקלאי ,בית דגן
שם הגידול :אגס
תאריך הבקשות25/01/2015 :
מספר הבקשה4563/15 :
השם המוצע לזןNY-MERON :
סימון הזןPy.701-202 :
תיאור הזן ותכונותיו :פרי :מיקום קוטר מרבי  -מעט לכיוון
הגביע ,גודל  -גדול ,צבע רקע של הקליפה  -ירוק; מועד
תחילת פריחה  -מוקדם עד בינוני; מועד הבשלה לצריכה
 מאוחר.ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4564/15 :
השם המוצע לזןNY-GALIL :
סימון הזןPy.760-261 :
תיאור הזן ותכונותיו :פרי :מיקום קוטר מרבי  -באופן ברור
לכיוון הגביע ,גודל  -קטן ,צבע רקע של הקליפה  -ירוק;
מועד תחילת פריחה  -מוקדם עד בינוני; מועד הבשלה
לצריכה  -מאוחר.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מבקשה מס'  4575/15עד בקשה מס' 4576/15
שם הגידול :תפוח אדמה
תאריך הבקשות26/03/2015 :
מספר הבקשה4575/15 :
שם המבקש ,HZPC Holland B.V. :הולנד (על ידי עמוס יניב,
גינתון)
שם המטפח ,HZPC Holland B.V. :הולנד
השם המוצע לזןROSI :
סימון הזןHZD 02-1499 :
תיאור הזן ותכונותיו :נבט-אור :כמות כחול בצבע אנתוציאנין
בבסיס  -אין או מעט; צמח :שכיחות פרחים  -בינונית
עד גבוהה; עטיף הפרח :עוצמת אנתוציאנין בצד הפנימי
 חזק ,כמות כחול בצבע אנתוציאנין בצד הפנימי  -איןאו מעט; צמח :מועד הבשלה  -בינוני עד מאוחר; פקעת:
צורה  -סגלגל ,צבע קליפה  -אדום ,צבע בסיס העין -
אדום ,צבע ציפה  -קרם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4576/15 :
שם המבקש ,HZPC Holland B.V. & Mts. Hiddema :הולנד
(על ידי עמוס יניב ,גינתון)
שם המטפח ,HZPC Holland B.V. & Mts. Hiddema :הולנד
השם המוצע לזןFORTUS :
1
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סימון הזןHID 00-3 :
תיאור הזן ותכונותיו :נבט-אור :כמות כחול בצבע אנתוציאנין
בבסיס  -אין או מעט; צמח :שכיחות פרחים  -גבוהה;
עטיף הפרח :עוצמת אנתוציאנין בצד הפנימי  -אין או
חלש מאוד ,כמות כחול בצבע אנתוציאנין בצד הפנימי
 אין או מעט; צמח :מועד הבשלה  -בינוני; פקעת :צורה סגלגל-ארוך ,צבע קליפה  -צהוב ,צבע בסיס העין -צהוב ,צבע ציפה  -צהוב בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4577/15 :
שם המבקש ,D. Beimond B.V. :הולנד (על ידי עמוס יניב,
גינתון)
שם המטפח ,D. Beimond B.V. :הולנד
שם הגידול :תפוח אדמה
תאריך הבקשה26/03/2015 :
השם המוצע לזןBLUE STAR :
סימון הזןBIE 02-133 :
תיאור הזן ותכונותיו :נבט-אור :כמות כחול בצבע אנתוציאנין
בבסיס  -גבוהה; צמח :שכיחות פרחים  -גבוהה; עטיף
הפרח :עוצמת אנתוציאנין בצד הפנימי  -אין או חלש
מאוד ,כמות כחול בצבע אנתוציאנין בצד הפנימי  -אין
או מעט; צמח :מועד הבשלה  -מוקדם; פקעת :צורה -
סגלגל ,צבע קליפה  -כחול ,צבע בסיס העין  -כחול ,צבע
ציפה  -כחול חלקי.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4578/15 :
שם המבקש :אפרים יוסף ,הוד השרון (על ידי אדוה ננטל ,הוד
השרון)
שם המטפח :אפרים יוסף ,הוד השרון; אסף מייזלס ,גבעת שמואל
שם הגידול :תות שדה
תאריך הבקשה19/04/2015 :
השם המוצע לזן :פלס ((PELES
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :אופי צמיחה  -זקוף-למחצה; עלה
כותרת :צבע בצד העליון  -לבן; פרי :גודל  -גדול ,צורה -
דמוי לב ,צבע  -אדום כהה; סוג הניבה  -אדיש לאורך יום
(שלוחות פורחות).
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף  23לחוק ,יגיש את
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה  12לתקנות זכות מטפחים
של זני צמחים ,התשל"ד.21974-
י"ד באייר התשע"ה ( 3במאי )2015
(חמ -3-235ה)1
מיכל גולדמן
רשמת זכויות מטפחים

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט העליון ,בשבתו
1

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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ביום ג' בניסן התשע"ה ( 23במרס  ,)2015בתיקי בר"ש ,1848/14
 ,1907/15החליט להטיל על חיים שטנגר ,רישיון מס'  ,9794עונש
של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנים
עשר חודשים.

( 27באפריל  ,)2015בתיק בד"מ  ,106/2014החליט להטיל על לדה
כרמי ,רישיון מס'  ,22792עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של חמש שנים במצטבר לעונשי השעיה
אחרים שהוטלו עליה.

תוקף ההשעיה ,מיום י"ד באייר התשע"ה ( 3במאי )2015
עד יום כ"ד בניסן התשע"ו ( 2במאי .)2016

י"א באייר התשע"ה ( 30באפריל )2015
(חמ )3-94
איתן שלמה ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין

י' באייר התשע"ה ( 29באפריל )2015
(חמ )3-94
איתן שלמה ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט המחוזי בירושלים,
בשבתו ביום י"א באדר התשע"ה ( 2במרס  ,)2015בתיק עמל"ע
 ,40336-09-14 ,32382-06-13החליט להטיל על חיים שטנגר,
רישיון מס'  ,9794עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין
לתקופה של  40ימים.
תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ובניכוי השעיה
שכבר רוצתה ,מיום כ"ה בניסן התשע"ו ( 3במאי  )2016עד יום
כ"ג באייר התשע"ו ( 4ביוני .)2016
י' באייר התשע"ה ( 29באפריל )2015
(חמ )3-94
1

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום כ' באדר
התשע"ה ( 11במרס  ,)2015בתיק בד"מ  ,042/2014החליט להטיל
על נמרוד לוי ,רישיון מס'  ,17264עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום ז' באייר התשע"ה ( 26באפריל )2015
עד יום י"ב בחשוון התשע"ו ( 25באוקטובר .)2015
ח' באייר התשע"ה ( 27באייר )2015
(חמ )3-94
1

איתן שלמה ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום א' באייר התשע"ה
( 20באפריל  ,)2015בתיק בד"מ  ,043/2010החליט להטיל על
יעל פלדמן אור ,רישיון מס'  ,18316עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של חמש שנים במצטבר נוסף על
עונשי השעיה שהוטלו עליה בפועל עד כה.
ז' באייר התשע"ה ( 26באפריל )2015
(חמ )3-94
1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

איתן שלמה ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

איתן שלמה ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום ז' באייר התשע"ה
( 26באפריל  ,)2015בתיק בד"מ  ,001/2015החליט להטיל על
אריה בן ארי ,רישיון מס'  ,8874עונש של השעיה זמנית מעיסוק
במקצוע עריכת הדין ,מיום ז' באייר התשע"ה ( 26באפריל
 )2015עד להכרעה סופית בבקשה שתוגש בבוא העת ,לפי סעיף
 75לחוק.
י' באייר התשע"ה ( 29באפריל )2015
(חמ )3-94
1

איתן שלמה ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום ח' באייר התשע"ה
1

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום ט' באייר
התשע"ה ( 28באפריל  ,)2015בתיק בד"מ  ,142/2012החליט
להטיל על טל רון ,רישיון מס'  ,22635עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשר שנים.
1

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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תוקף ההשעיה מיום ט' באייר התשע"ה ( 28באפריל )2015
עד יום כ"ט בניסן התשפ"ה ( 27באפריל .)2025
י' באייר התשע"ה ( 29באפריל )2015
(חמ )3-94
1

איתן שלמה ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום ח' באייר התשע"ה
( 27באפריל  ,)2015בתיק בד"מ  ,040/2014החליט להטיל על
סמיר והבי ,רישיון מס'  ,34914עונש של הוצאה לצמיתות
מלשכת עורכי הדין ,בחופף לכל עונש השעיה אחר שהוא
מרצה.
י"א באייר התשע"ה ( 30באפריל )2015
(חמ )3-94
איתן שלמה ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה על בקשה לרישום ראשון
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לרישום ראשון של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.
כל אדם המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרישום
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,
אגף רישום והסדר המקרקעין ,רח' בן יהודה ( 34מגדל העיר),
ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם
שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
תוספת
העיר :ירושלים.
גוש שומה ,30048 :חלקה 71
שטח החלקה 173 :מ"ר.
הגבולות:
צפון :רח' אגריפס דרך וגבול גוש .30074
דרום :דרך רח' בירב יעקב.
מזרח :רח' שומרון.
מערב :חלקה  72מבנה.
תיאור הזכות :בעלות
שם בעלות הזכות :הקדש קרן ישראל ועלקא ,באמצעות נאמני
ההקדש הרב נתנאל לינדר והרב צבי אריה טיקוצינסקי.
החלקים :בשלמות.
הערות :הבקשה מבוססת על תצ"ר .1240/12
כ"ד באייר התשע"ה ( 13במאי )2015
שלמה הייזלר
מפקח על רישום המקרקעין

ילקוט הפרסומים  ,7044ג' באייר התשע"ה21.5.2015 ,

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס'
 - 100442חורה - 40178 ,אילת - 38489 ,באר שבע - 60141 ,ים
תיכון ,הוצגו ביום י"ד באייר התשע"ה ( 3במאי  )2015למשך 30
ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום,
קריית הממשלה ,רח' התקווה  ,4באר שבע ,בלשכת הממונה על
מחוז הדרום ,משרד הפנים ,רח' התקווה  ,4באר שבע ,בעיריית
באר שבע ,בעיריית אילת ובמועצה המקומית חורה.
י"ד באייר התשע"ה ( 3במאי )2015
רמי דמארי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר הדרום

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס'
 - 40172 ,40151אילת - 38492 ,באר שבע - 39664 ,אופקים,
הוצגו ביום ז' באייר התשע"ה ( 26באפריל  )2015למשך 30
ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום,
קריית הממשלה ,רח' התקווה  ,4באר שבע ,בלשכת הממונה על
מחוז הדרום ,משרד הפנים ,רח' התקווה  ,4באר שבע ,בעיריית
אילת ובעיריית אופקים.
ז' באייר התשע"ה ( 26באפריל )2015
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  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,8336
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5728התשס"ח ,עמ' ( 214להלן  -התכנית) ,מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך קיימת או מאושרת.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

5993

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,שכונת א–דהרא (הידועה כרח'
בית צפפה ,שטח ממערב לכביש פת גילה ומצפון לכביש
 ,)4המזוהה כגוש  ,30277ח"ח  35 ,34ו– ;36סך הכול שטח
להפקעה כ– 3,199מ"ר והצבועים בצבע חול כמסומן
בתשריט תכנית  8336המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
ירושלים וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות עבודה הרגילות.
ט"ז באייר התשע"ה ( 5במאי )2015
(חמ )3-2

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

קובי כחלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

.4

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
ירושלים וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות עבודה הרגילות.
ט"ז באייר התשע"ה ( 5במאי )2015
(חמ )3-2
קובי כחלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
נס - 407-0223651/נס/מק/132/א ,8/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7009התשע"ה,
עמ'  ,4343מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נס ציונה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,2154
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2658התשמ"א ,עמ' ( 11להלן  -התכנית) ,מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך קיימת או מאושרת ולדרך חדשה
או הרחבת דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

__________

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,שכונת המושבה הגרמנית,
המזוהה כגוש  ,30011ח"ח  ;57 ,56 ,53 ,52 ,48 ,46סך הכול
שטח להפקעה כ– 477מ"ר והצבועים בצבעים חול ואדום
כמסומן בתשריט תכנית  2154המאושרת.

חטיבת קרקע בנס ציונה ,רח' עונות השנה ,המזוהה כגוש
 ,3750ח"ח  ;149הייעוד :שצ"פ.
ח' באייר התשע"ה ( 27באפריל )2015
(חמ )3-2

__________

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

3
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3

יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה

ילקוט הפרסומים  ,7044ג' באייר התשע"ה21.5.2015 ,

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,1/30/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1375
התשכ"ז ,עמ'  ,1805מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
2
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,רח' בארי  ,21המזוהה כגוש ,3648
ח"ח .246

חטיבת קרקע בסלמה ,גוש - 19405
חלק מחלקה  ,11בשטח של  100מ"ר;
חלק מחלקה  ,48בשטח של  6,889מ"ר;
חלק מחלקה  ,52בשטח של  4,806מ"ר.
ז' באייר התשע"ה ( 26באפריל )2015
(חמ )3-2
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,19793/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6745התשע"ד ,עמ'  ,3472מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -
הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

ט"ו באייר התשע"ה ( 4במאי )2015
(חמ )3-2
__________

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1
2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,6931/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4156
התשנ"ד ,עמ'  ,421מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה משגב ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1
2

חטיבת קרקע בראס אל עין ,ששטחה  1,288מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,18855ח"ח  ,25מגרש .301
ז' באייר התשע"ה ( 26באפריל )2015
(חמ )3-2
__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3

ילקוט הפרסומים  ,7044ג' באייר התשע"ה21.5.2015 ,

רון שני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב

רון שני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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הודעה לפי סעיף 19

ח"ח  68 - 264מ"ר

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

ח"ח  69 - 264מ"ר

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' במ3602/ב
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4255התשנ"ה ,עמ' ( 425להלן  -התכנית),
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5395התשס"ה ,עמ'  ,2562תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית ירושלים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,דרומית לפסגת זאב  -גוש
 ,30590ח"ח  ;22גוש  ,30592ח"ח ,78 ,75 ,74 ,15 ,14 ,12 ,3
 ;287 ,286 ,285 ,283 ,267 ,89 ,88 ,80הידועים כמגרשים מס'
 310-301על פי תכנית במ3602ב ,המיועדים לשטחים
לבנייני ציבור והמסומנים בצבע חום מתוחם בקו בצבע
חום כהה בתשריט התכנית המאושרת.

ח"ח  126 - 242מ"ר
ח"ח  127 - 242מ"ר
ח"ח  128 - 273מ"ר
ייעוד הקרקע :שב"צ.
י"א באייר התשע"ה ( 30באפריל )2015
(חמ )3-4
צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ק,425/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6554התשע"ג ,עמ'  ,3057מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6999התשע"ה ,עמ' ,3915
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קרית ביאליק
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

ט"ז באייר התשע"ה ( 5במאי )2015
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

קובי כחלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,780/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3448
התשמ"ז ,עמ'  ,1583מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,5171התשס"ג ,עמ'  ,1989תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בקרית ביאליק כמתואר בטבלה זו:
גוש

827
409

דרך

236

שצ"פ

7

1,461

דרך

8

16,892

שב"צ

30,292

דרך

13,121

שצ"פ

15,944

שב"צ

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש - 10041

60,817

דרך

ח"ח  240 - 240מ"ר

38,650

שצ"פ

58,975

שב"צ

72,703

דרך

ח"ח  67 - 462מ"ר
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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6

ייעוד
שב"צ

ח"ח  241 - 63מ"ר

10160

חלקי
חלקות

שטח ההפקעה
במ"ר (בקירוב)

9

10
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7044ג' באייר התשע"ה21.5.2015 ,

גוש

חלקי
חלקות

10160

10

11

12

10419

8

16

שטח ההפקעה
במ"ר (בקירוב)
53,066

ייעוד

גוש

שצ"פ

10442

9,941

שצ"פ

871

שביל

199

שביל

2,239

דרך

12

295

דרך

337

שצ"פ

21

2,556

דרך

1,218

דרך

11,271

שצ"פ

252

שצ"פ

319

שביל

2,391

דרך

4,358

שצ"פ

659

שצ"פ

235

79

דרך

3,419

דרך

105

17

דרך

161

שצ"פ

106

56

דרך

29

דרך

112

183

דרך

1,279

שצ"פ

3

דרך

חלקי
חלקה

דרך

10422

60

10431

215

5,604

323

3,643

דרך

39

1,341

דרך

59

170

דרך

64

490

דרך

2

1,346

דרך

8

8,157

דרך

 9בשלמות

3,414

דרך

11

6,769

דרך

14

746

דרך

16

629

דרך

523

שצ"פ

220

דרך

6,171

דרך

10432

10433

 18בשלמות
10441

3

10442

3

חלקי
חלקות
3

שטח ההפקעה
במ"ר (בקירוב)

ייעוד

2

10445

10446

18076

ט"ז באייר התשע"ה ( 5במאי )2015
(חמ )3-4
		
			

יוסף אזריאל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות

תיקון טעות דפוס
בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות שפורסמה
בי"פ  ,6999התשע"ה ,עמ' - 3916
במקום:
גוש

חלקי חלקה

שטח ההפקעה
במ"ר (בקירוב)

ייעוד

"10160

12

1,218

דרך"

צריך להיות:

219

שצ"פ

גוש

חלקי חלקה

שטח ההפקעה
במ"ר (בקירוב)

ייעוד

974

שב"צ

"10160

12

1,218

דרך

6,752

דרך

252

שצ"פ"

(חמ )3-2

ילקוט הפרסומים  ,7044ג' באייר התשע"ה21.5.2015 ,
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז תל-אביב
מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :תל-אביב -יפו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
7707418320
שם התכנית :תא  1811/מגורי הנחלה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,5891-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס' 170-7419520 :גרסת :הוראות -
 54תשריט 9 -
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תא /5721 /א
שינוי
תא /ע5 /
שינוי
תא959 /
שינוי
תמא4 /2 /
כפיפות
תמא /12 /ב2 /
כפיפות
תא /ל2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :נחלת יצחק . 12
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :חפץ חיים . 9
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :נחלת יצחק . 42 , 19
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :חפץ חיים . 0 , 8
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :נחלת יצחק . 44
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :חיי אדם . 9
 1מתחמים בשכונת נחלת יצחק ,בין רחוב נחלת יצחק
בצפון ,סמטת יבוק במזרח ,מתחם תע"ש בדרום ומגדלי
תל אביב במערב.
קואורדינטה X: 181139
קואורדינטה Y: 664622
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 0781 :חלקות במלואן,515 ,528 ,522 ,542 :
.125 ,175 ,487
גוש 0781 :חלקי חלקות.119 :
מטרת התכנית:
הסבת שטח בייעוד תעסוקה לייעודי מגורים ,שטחים
פתוחים ומוסדות ציבור ודרך .בניית בנין מגורים חדש
הכולל גם שטח ציבורי מבונה תוך פינוי מפגעים
סביבתיים במתחם הפרויקט ,ופיתוחו כאזור מגורים,
בהליך של איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים,
משולב עם שטחים פתוחים ,מבנים ומוסדות ציבור
לרווחת תושבי השכונה.

5 998

עיקרי הוראות התכנית:
א) שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן:
שינוי מ"תעסוקה" ל"מגורים ד'" (עם זיקת הנאה
וחניה תת קרקעית) ול"שטחים פתוחים ומבנים
ומוסדות ציבור";
שינוי מ"דרך" ל"שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות
ציבור"
ב) קביעת שימושים והוראות בנייה למגורים ,שטחים
פתוחים ,מבנים ומוסדות ציבור ,ושטח ציבורי
מבונה בבניין הדירות.
ג) קביעת תחום זיקת הנאה במפלס הקרקע של מגרש
המגורים לטובת הציבור.
ד) התרת בנייה של בנין בן עד  19קומות על קרקעיות
ועד  1קומות תת קרקעיות.
ה) קביעת מספר יחידות דיור ל 527 -יח"ד לכל היותר
ולא פחות מ 547-יח"ד 47% ,מהן יח"ד דיור
קטנות בשטח עקרי של עד  91מ"ר.
ו) קביעת שטחי בנייה על קרקעיים במגרש למגורים
בשטח של  51,195מ"ר (מתוכם  51,777מ"ר
שטחים עיקריים ו 4,195-מ"ר שטחי שירות).
קביעת זכויות בנייה תת קרקעיות במגרש למגורים
בשטח שרות של  8,777מ"ר .קביעת תוספת שטח
ציבורי בנוי בבניין הדירות בשטח  177מ"ר עיקרי ו-
 17מ"ר שטח שירות.
ז) הבטחת הריסת המבנים הקיימים.
ח) קביעת הוראות לשימושים חורגים.
ט) קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה של החלקות
בתכנית מלבד חלק מחלקה  119שיצורף כ"שטח
להשלמה" לתא שטח  5במצב המוצע.
י) קביעת זכויות והוראות בנייה לייעוד קרקע "שטחים
פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור".
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב ,דרך בגין  541תל אביב-יפו  90754טלפון:
 ,71-0914199קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',
ב' ,ג' ,ה' בין השעות  .55:77-52:77העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה תל אביב,
שד' בן גוריון  99תל אביב-יפו טלפון71-0420494 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
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מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :רמת גן
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
7757373732
שם התכנית :בן גוריון 34-32-35
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן מופקדת
תכנית מפורטת מס' 179-7515152 :גרסת :הוראות -
 41תשריט 54 -
איחוד וחלוקה :תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד
וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רג /127 /ג1 /
שינוי
רג825 /
שינוי
רג127 /
שינוי
רג /127 /ג
שינוי
רג /127 /ג41 /
כפיפות
רג /127 /ג15 /
כפיפות
תמא /41 /א2 /
כפיפות
רג /מק /127 /ג50 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רמת גן רחוב :דרך בן גוריון דוד . 54 , 52 , 59
ממזרח דרך בן גוריון ,מצפון דרך בן גוריון ( 57חלקה
 10בגוש  ,)9472מדרום דרך בן גוריון ( 59חלקה 115
גוש  ,)9472ממערב רח' העמל ( 11חלקה  919בגוש
 9472וגינת העמל)
קואורדינטה X: 183330
קואורדינטה Y: 666830
גושים וחלקות:
גוש ,9472 :מוסדר ,חלקות במלואן.911 ,912 ,911 :
מטרת התכנית:
א .שינוי ייעוד ממגרש מיוחד לאזור מסחר תעסוקה
ומלונאות ולדרך.
ב .קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה להקמת מבנה
תעסוקה בן  8קומות מעל קומת מסחר ומרתפים.
ג .קביעת מתחם לאיחוד וחלוקה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד ממגרש מיוחד לאזור מסחר תעסוקה
ומלונאות ולדרך.
ב .קביעת זכויות הבניה בסך  1094מ"ר שטחים
עיקריים למשרדים ו/או מלונאות שמתוכם  277מ"ר
לשימוש מסחר בקומת הקרקע .סה"כ שטחי שירות
 4977מ"ר מעל הכניסה הקובעת ו 2777-מ"ר
שטחי שירות מתחת לכניסה הקובעת.
ג .קביעת הוראות בנייה וקוי בניין.
ד .קביעת זיקת הנאה בקומת הקרקע ברוחב של  1מ'
בתחום הקולונדה לטובת מעבר הציבור.
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ה .קביעת זכות מעבר הדדית בין תחום התכנית
לחלקה  115לצורך חניה וגישה לחניה.
ו .קביעת מתחם לאיחוד ולחלוקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב ,דרך בגין  541תל אביב-יפו  90754טלפון:
 . 71-0914199קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',
ב' ,ג' ,ה' בין השעות  .55:77-52:77העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמת גן,
המעגל  49רמת גן טלפון71-9011151 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
גילה אורון
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל-אביב
מחוז צפון
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :כרמיאל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' :ג43775 /
שם התכנית :תכנית מתאר מפורטת לגגונים ,קרויים
ומצללות במבני מגורים ברחבי העירכרמיאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כרמיאל מופקדת תכנית מפורטת מס':
ג45719 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג242 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כרמיאל.
בכל שכונות המגורים ברחבי העיר
קואורדינטה X: 0
קואורדינטה Y: 0
גושים וחלקות:
גושים בשלמות,59891 ,59891 ,59829 ,59820 :
,58777 - 59880 ,59884 ,59885 ,59890 ,59899

5999

,58791 - 58795 ,58742 - 58745 ,58772 - 58774
,58829 ,58909 - 58998 ,58414 ,58704 - 58791
.45709 ,58828
גוש 59894 :חלקות במלואן,07 - 99 ,21 ,19 ,11 - 11 :
- 501 ,592 ,594 ,571 -574 ,577 - 89 ,97 ,09 ,00
,425 - 427 ,419 ,419 ,451 - 457 ,591 - 595 ,508
,490 ,495 ,418 ,414 - 415 ,429 - 420 ,421 ,421
,112 ,114 ,175 ,488 ,480 ,485 ,498 ,494 ,401
,191 ,108 ,109 ,104 ,191 ,195 ,120 ,122 ,125
,294 ,297 ,219 ,219 ,212 ,214 ,274 ,189 - 187
.201 ,201 ,205 ,290 - 299 ,292
גוש 59894 :חלקי חלקות.298 :
גוש 59891 :חלקות במלואן,19 - 12 ,14 ,17 - 45 :
,415 ,429 ,451 - 478 ,599 ,525 ,511 ,514 ,552
,154 ,157 ,481 ,484 ,487 ,497 ,409 ,405 ,499
,111 ,114 ,140 ,141 ,145 - 147 ,159 ,159 ,152
,299 ,292 - 291 ,295 - 241 ,247 - 125 ,118 ,110
.174 - 288 ,298 ,290 ,204 ,298 - 299
גוש 59891 :חלקי חלקות-20 ,22 -10 ,11 ,15 ,1 -5 :
,280 ,291 ,115 ,444 - 458 ,04 ,05 ,12 - 14 ,28
.172 ,289
גוש 59892 :חלקות במלואן99 ,91 ,91 ,11 ,29 ,15 :
 ,507 - 592 ,519 ,510 ,517 - 557 ,575 - 88 ,99,407 ,499 ,478 - 472 ,477 ,589 ,591 ,500 - 504
,499 ,491 ,491 ,495 ,497 ,409 ,409 ,402 ,401
,179 ,172 ,174 ,489 ,482 ,484 ,485 ,498 ,499
.151 - 157
גוש 59892 :חלקי חלקות,48 ,41 - 45 ,51 ,54 ,9 ,0 :
,90 ,91 ,10 ,19 ,12 - 14 ,28 ,20 - 21 ,24 - 19 ,14
,574 ,89 ,80 ,85 - 98 ,92 ,94 ,95 ,09 ,01 ,04
.488 ,419 ,578 ,579
גוש 59899 :חלקות במלואן,42 ,51 ,52 ,8 ,9 ,1 ,4 :
- 04 ,98 ,99 ,91 ,28 ,29 ,21 ,22 ,25 ,48 ,49 ,49
,559 ,551,552 ,579 - 88 ,80 - 81 ,85 - 00 ,02
,591 ,510 ,511 ,517 ,515 - 540 ,545 ,547 ,550
,444 - 479 ,479 - 585 ,594 - 595 ,500 ,501 ,501
,419 ,419 - 412 ,415 ,421 ,427 ,419 ,412 ,417
.401 - 404 ,491 ,495 ,418
גוש 59899 :חלקי חלקות.417 ,541 ,542 ,558 ,559 :
גוש 59887 :חלקות במלואן,547 ,559 -19 ,11 -49 :
.545
גוש 59887 :חלקי חלקות.558 :
גוש 59881 :חלקות במלואן.47 ,58 :
גוש 59881 :חלקי חלקות.11 ,55 :
גוש 59882 :חלקות במלואן.50 ,59 :
גוש 59882 :חלקי חלקות.47 ,8 - 0 :
גוש 58722 :חלקות במלואן,11 - 15 ,48, 49 ,49 - 5 :
.25 ,27 ,19 - 11
גוש 58722 :חלקי חלקות.17 :
גוש 58721 :חלקות במלואן,29 ,21 ,24 - 19 ,12 :
.81 ,84 ,99 ,91 ,95
גוש 58721 :חלקי חלקות.85 ,87 ,91 ,11 ,15 :

6 000

גוש 58729 :חלקות במלואן,12 - 15 ,48 - 57 ,1 - 1 :
.22 - 18 ,10 ,19
גוש 58729 :חלקי חלקות.98 ,17 :
גוש 58515 :חלקות במלואן.57 ,55 - 8 ,1 - 5 :
גוש 58515 :חלקי חלקות.25 ,17 ,50 ,52 - 54 ,9 ,0 ,2 :
גוש 45511 :חלקות במלואן.59 ,52 ,54 ,57 ,0 :
גוש 45511 :חלקי חלקות.51 ,55 ,8 ,9 ,9 ,1 :
מטרת התכנית:
קביעת זכויות והוראות לבנית גגונים ,קירויים ומצללות
במבני מגורים.
עיקרי הוראות התכנית:
תכנית זו נועדה לאפשר הוספת קרויים ,גגונים ומצללות
בלבד .אין בתוכנית זו כדי לשנות כל תכנית אחרת.
במקרה של סתירה בין שתי התוכניות בכל נושא למעט
שטח קרויים וקווי בנין לקרויים תגבר התוכנית האחרת.
 .5קביעת הוראות בנייה ,קווי בנין לקירויים ,גגונים ומצללות.
 . 4קביעת עקרונות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה
בתחום התכנית.
 .1קביעת טיפוסי קירוי למבני המגורים במתחמים השונים.
 .2קביעת שטחי בנייה מרביים לקרויים ,גגונים ומצללות.
 . 1קביעת חומרי גמר לקרויים ,גגונים ומצללות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  48נצרת עילית 5011771
טלפון .72-9179111 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה כרמיאל ,שד קק"ל
 577כרמיאל  47577טלפון72-8791905 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :כרמיאל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג43417 /
שם התכנית :ניוד בין שטחי השצ"פ
לשטחי מבנה הציבור"
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג. 45481 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג4111 /
שינוי
תרשצ5 /59 /40 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כרמיאל .
גושים וחלקות:
גוש 58794 :חלקות במלואן.511 ,551 ,552 ,557 ,579 :
גוש 58794 :חלקי חלקות.527 :
קואורדינטה X: 228500
קואורדינטה Y: 757000
מטרת התכנית:
ניוד שטחי שצ"פ ושטחים ציבורים לטובת יצירת רצף
טריטוריאלי של מוסדות ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
א .ניוד שטחים בין מבני ציבור לשצ"פ ,בגודל של 5777
מ"ר בין תא שטח ( 5חלקה  )511ו( 4-חלקה .)551
ב .יצירת רצף תכנוני לאזור המיועד למבני ציבור.
ג .קביעת זכויות הבניה לאזור המיועד למבני ציבור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 50/71/4751ובילקוט הפרסומים  ,9185התשע'ג,
עמוד  ,2915בתאריך .51/71/4751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  48נצרת
עילית  5011771טלפון .72-9179111 :וכן במשרדי:
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל ,שד קק"ל 577
כרמיאל  47577טלפון ,72-8791905 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג43738 /
שם התכנית :הסדרת מערכת הדרכים מבלי לשנות
שטח כולל של כל ייעוד קרקע ,שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג45159 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג57992 /
שינוי
ג58712 /
שינוי
ג55191 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם .
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גושים וחלקות:
גוש 57405 :חלקי חלקות.51 :
גוש 57404 :חלקות במלואן.51 - 55 ,1 :
גוש 57404 :חלקי חלקות.14 ,52 ,57 - 9 ,2 :
גוש 57402 :חלקי חלקות.9 :
קואורדינטה X: 216300
קואורדינטה Y: 746175
מטרת התכנית:
הסדרת מערכת הדרכים מבלי לשנות שטח כולל של כל
ייעוד קרקע בכדי לאפשר גישה למגרשים וכן הכשרת
בנייה קיימת.
עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת מערכת הדרכים מבלי לשנות שטח כולל של כל
ייעוד קרקע בכדי לאפשר גישה למגרשים וכן הכשרת
בנייה קיימת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 54/78/4752ובילקוט הפרסומים  ,9901התשעד ,עמוד
 ,0828בתאריך .79/78/4752
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  48נצרת עילית
 5011771טלפון .72-9179111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם טלפון:
 ,72-8174750וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל המרכזי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג38417 /
שם התכנית :הרחבה נקודתית בצפון ירכא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג59417 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג51908 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירכא.
גושים וחלקות:
גוש 59989 :חלקות במלואן.91 :
גוש 59989 :חלקי חלקות.92 ,00 ,24 ,25 ,18 ,19 ,41 :
קואורדינטה X: 219375
קואורדינטה Y: 762750
מטרת התכנית:
 .5הרחבה למגורים במערב הישוב.
 . 4קביעת הוראות הבינוי וזכויות הבנייה.
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עיקרי הוראות התכנית:
* שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ב' ,שצ"פ ,מבני ציבור
והתווית דרך.
* קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
* קביעת הוראות בנייה.
* קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 59/71/4752ובילקוט הפרסומים  ,9975התשעד ,עמוד
 ,1179בתאריך .51/71/4752
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  48נצרת עילית
 5011771טלפון .72-9179111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי ,עכו ,טלפון:
 ,72-8854945וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלה נפתלי
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת והודעה מתוקנת בדבר
הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס'
ג47137 /
שם התכנית :מתאר פסוטה
נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית
מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' :ג47857 /
שפורסמה בעיתונים ובילקוט הפרסומים  ,0719התשעה,
עמוד  ,1110בתאריך  .57/71/4751וכי בהתאם לסעיף
 98לחוק התכנון והבנייה ,תשכ"ה –  ,5891מופקדת
במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי
תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מספר ג47857 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1990 /
שינוי
ג1990 /
שינוי
ג1498 /
שינוי
ג50441 /
שינוי
ג5129 /
שינוי
ג51407 /
שינוי
ג55211 /
שינוי
ג55044 /
שינוי
ג9901 /
שינוי
ג54911 /
שינוי
ג55991 /
ביטול
תמא /12 /ב2 /
כפיפות
תמא2 /59 /
כפיפות
תממ8 /4 /
כפיפות
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מספר התכנית
סוג היחס
תמא /12 /ב1 /
כפיפות
ג55498 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :פסוטה .
הישוב פסוטה שוכן בחלקו הצפוני של מרכז הגליל
העליון ,בגובה  977-917מ' מעל פני הים ,ע"ג שלוחה
המשתפלת אל נחל בירנית בצפון ונחל כזיב בדרום.
קואורדינטה X: 772500
קואורדינטה Y: 229200
גושים וחלקות:
גוש 58927 :חלקות במלואן.09 - 5 :
גוש 58925 :חלקות במלואן.84 - 5 :
גוש 58924 :חלקות במלואן.97 - 5 :
גוש 58921 :חלקות במלואן.29 - 5 :
גוש 58922 :חלקות במלואן.90 - 27 ,14 - 5 :
גוש 58922 :חלקי חלקות.19 - 11 :
גוש 58921 :חלקות במלואן.527 - 2 :
גוש 58921 :חלקי חלקות.1 ,5 :
גוש 58929 :חלקות במלואן.87 - 21 ,10 ,19 ,42 - 1 :
גוש 58929 :חלקי חלקות.84 - 85 ,24 ,41 :
גוש 58920 :חלקות במלואן.99 - 92 ,19 ,28 :
גוש 58920 :חלקי חלקות.98 -90 ,95 ,18 ,10 ,17 ,29 :
גוש 58929 :חלקי חלקות.17 ,50 :
גוש 58918 :חלקות במלואן.47 - 9 :
גוש 58918 :חלקי חלקות.45 ,1 ,4 :
גוש 58997 :חלקות במלואן.07 ,90 -10 ,59 -54 ,8 -5 :
גוש 58997 :חלקי חלקות.98 ,99 ,19 ,47 ,58 ,57 :
גוש 58995 :חלקות במלואן.47 :
גוש 58995 :חלקי חלקות.5 :
גוש 58900 :חלקות במלואן.40 - 41 :
גוש 58900 :חלקי חלקות.19 - 11 ,48 ,49 ,44 :
גוש 58909 :חלקות במלואן.44 - 5 :
גוש 58909 :חלקי חלקות.04 ,10 - 41 :
גוש 58991 :חלקות במלואן.41 ,58 :
גוש 58991 :חלקי חלקות.45 ,47 ,57 :
גוש 58992 :חלקות במלואן.11 ,15 - 0 ,1 ,1 ,5 :
גוש 58992 :חלקי חלקות.9 ,2 ,4 :
גוש 58987 :חלקות במלואן.19 - 5 :
גוש 58985 :חלקות במלואן.17 - 59 ,59 -52 ,54 ,55 ,4 :
גוש 58985 :חלקי חלקות.50 ,51 ,8 - 9 ,5 :
גוש 58981 :חלקות במלואן,25 - 11 ,40 - 41 ,57 - 9 ,5 :
.84 ,91 ,19 - 17
גוש 58981 :חלקי חלקות,02 ,99 ,92 ,44 ,55 ,4 :
.81 ,85 ,87 ,90 ,97 ,01
גוש 58980 :חלקות במלואן,48 ,49 ,49 - 51 ,57 - 5 :
.11 - 22
גוש 58980 :חלקי חלקות.11 ,12 ,17 ,40 ,51 ,55 :
גוש 58077 :חלקי חלקות.49 :
גוש 58075 :חלקי חלקות.0 ,4 ,5 :
גוש 58044 :חלקי חלקות.47 :
גרעין הכפר – לא מוסדר  -בשלמות

ילקוט הפרסומים  ,7044ג' באייר התשע"ה21.5.2015 ,

מטרת התכנית:
* יצירת פתרונות לתוספת מגורים כמענה לגידול הצפוי
של אוכלוסיית הישוב לכ 1077-תושבים בשנת
 ,4747ובאופן שיאפשר פתרונות לכלל התושבים,
בני דור ההמשך ,אוכלוסיות יחודיות וחסרי קרקע.
* פיתוח הישוב תוך התחשבות במרקם הבעלויות
ופוטלציאל המימוש הריאלי של הקרקע בתווך התכנון.
* שיפור הנגישות בתוך הישוב להולכי רגל ורכב .יצירת
מערך דרכים היררכי ובהיר ופיתוח מערכות תשתיות
מתאימות לגודל האוכלוסיה החזוי ,תוך שמירת האופי
הכפרי ,התאמה למרקם הבנוי ולסביבה.
* מתן פתרון לשטחי ציבור נדרשים ,הנותן מענה
לאוכלוסיה של כ 2977-תושבים (כ 01%-מקיבולת
התוכנית).
* יצירת הזדמנויות לפיתוח תיירותי.
* שמירה על נכסים קיימים בעלי ערך תרבותי והיסטורי
ויצירת אפשרות לפיתוח תיירותי שלהם.
* הסדרת מטרדים סביבתיים קיימים.
* הרחבת הישוב תוך שמירת האופי הכפרי והאכויות
הנופיות והשתלבות מרבית בסביבה.
* שמירת מאפייני הנצפות של הישוב.
* פיתוח כלל השטחים הפתוחים בישוב ,הסמטאות
והצירים להולכי רגל כמערכת אחת רציפה והמשכית.
עיקרי הוראות התכנית:
* שינוי ייעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים ,למסחר
ומבני ציבור ,לתירות ולדרכים.
* קביעת הוראות לפיתוח עפ"י מתחמים.
* קביעת השימושים המותרים בכול ייעוד קרקע.
* קביעת הוראות בנייה ,צפיפות ,מרווחי בנייה ,גובה בניינים.
* קביעת הנחיות בינוי ופיתוח.
* קביעת הנחיות סביבתיות.
* קביעת הנחיות שימור.
* קביעת שלבים והתניות לביצוע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  48נצרת עילית 5011771
טלפון ,72-9179111 :העתק התנגדות יומצא למשרדי:
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי ,האורנים 5
מעלות-תרשיחא  42814טלפון72-8809717 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט – .5898

ילקוט הפרסומים  ,7044ג' באייר התשע"ה21.5.2015 ,

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלות תרשיחא
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'4417417751:
שם התכנית :ג 43810/הגדלת אחוזי בנייה במגרש 28
בשכונת יפה נוף מעלות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 441-7411798 :גרסת :הוראות  0 -תשריט 1 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1258 /
שינוי
מנ /מק2155 /
שינוי
ג59911 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מעלות-תרשיחא ,רחוב :נורית  ,41שכונת יפה נוף
מעלות תרשיחא.
גושים וחלקות:
גוש ,59185 :מוסדר ,חלקי חלקות.2 :
קואורדינטה X: 226243
קואורדינטה Y: 767713
מגרשים:
 29בהתאם לתכנית ג1258 /
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ושינוי הוראות בנייה ,במגרש ,29
שכונת יפה נוף.
עיקרי הוראות התכנית:
 oהגדלת שטחי הבניה המרביים במגורים ב' ל-
 544%מתוכם  92%עיקריים.
 oהגדלת מספר הקומות מ 4-ל 1-קומות.
 oהגדלת גובה הבנין מ 55.1-מ' ל 51-מ' ומתן
הנחיות למדידת הגובה.
 oהתאמת קוי בנין לשינויים מינוריים בעקבות הביצוע
בפועל של הבניה.
 oהגדלת תכסית הקרקע ל.19%-
 oהנחיות בינוי ,קביעת הוראות לפיתוח השטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 79/74/4751ובילקוט הפרסומים  ,9808התשעה,
עמוד  ,1592בתאריך .74/74/4751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  48נצרת עילית
 5011771טלפון .72-9179111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה מעלות תרשיחא ,האורנים 5
מעלות-תרשיחא  42814טלפון ,72-8801917 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
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האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
אורי אילן
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז צפון
מחוז דרום
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
05 /332 /71 /4
שם התכנית :מלון הרודס ,מגרש  377א' החוף הצפוני 
אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס':
09 /552 /71 /4
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
10 /552 /71 /4
שינוי
תמא51 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת רחוב :הים ,החוף הצפוני
קואורדינטה X: 196450
קואורדינטה Y: 384550
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש ,27592 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.5 :
מטרת התכנית:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית לתוספת  5,817מ''ר
שטח עיקרי למלונאות.
מתוכם  417מ''ר בקומת הכניסה לצורך הרחבת חדר
האוכל ו 5,077-מ''ר בקומת המרתף העליונה להכשרת
חללים אטומים לטובת שירותים מלונאיים לרווחת
אורחים.
כמו כן מגדירה תכנית זו את השטחים המיועדים
למסחר מתוך כלל השטחים המותריים לבנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת זכויות בנייה :תוספת של  5,077מ''ר שטח
עיקרי למלונאות מתחת למפלס הכניסה.
תוספת  417מ"ר שטח עיקרי למלונאות מעל מפלס
הכניסה.
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ב .הגדרת השטח המרבי המיועד למסחר או כל שימוש
מלונאי אחר מתוך כלל זכויות הבניה:
 4 %מעל מפלס הכניסה.
 51 %מתחת למפלס הכניסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  57ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע  92577טלפון:
 .79-9491081העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ובניה אילת ,חטיבת הנגב  5אילת
טלפון79-9190552 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
341 /373 /74 /4
שם התכנית :מחסום הכניסה לאילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'541 /575 /74 /4 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
475 /71 /4
שינוי
575 /74 /4
שינוי
תממ45 /52 /2 /
כפיפות
501 /71 /54
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת .
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר.
קואורדינטה X: 197950
קואורדינטה Y: 391100
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מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת מחסום הכניסה
לאילת.
עיקרי הוראות התכנית:
א .הסדרת דרך עם הנחיות מיוחדות לצורך מיקום
מחסום על דרך ארצית מס' .87
ב .פירוט השימושים והתכליות בכול יעודי קרקע.
ג .מתן הוראות להוצאת היתרי בנייה ולפיתוח השטח.
ד .קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
ה .קביעת הוראות ותנאים סביבתיים לפיתוח השטח
ולשמירה על איכות הסביבה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 59/78/4752ובילקוט הפרסומים  ,9918התשעד ,עמוד
 ,0979בתאריך .58/79/4752
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע 92577
טלפון .79-9491081 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ובניה אילת ,חטיבת הנגב  5אילת ,טלפון:
 ,79-9190552וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשדוד
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
5717354877
שם התכנית :התאמת ייעוד ותוספת שימוש לבית
כנסת  חלקה  – 17רח' חנה סנש אשדוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 971-7594977 :גרסת :הוראות  57 -תשריט 54 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
47 /571 /71 /1
שינוי
41 /571 /71 /1
שינוי
1 /91 /59
כפיפות
19 /571 /71 /1
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשדוד רחוב :סנש חנה . 52
המגרש הממוקם ברחוב חנה סנש (צפון) ,גובל ממזרח
ומדרום עם שטח ירוק וממערב עם מגרש 12
המיועד למגורים.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 4294 :חלקות במלואן.11 :
גוש 4294 :חלקי חלקות.17 :
קואורדינטה X: 167989
קואורדינטה Y: 634195
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מגרשים:
 575בהתאם לתכנית 41/571/71/1
מטרת התכנית:
התאמת ייעוד עפ"י מבא"ת ותוספת שימושים ,יח"ד
וזכויות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5התאמת ייעוד עפ"י מבא"ת :מ"-אזור מגורים מיוחד"
ל-מגורים ד' ,תוספת שימוש בית-כנסת בבניין
מגורים.
 .4הגדלת זכויות בנייה למגורים :שטח עיקרי :מ4,742-
מ"ר ל 1,291 -מ"ר .סה"כ תוספת  5,225מ"ר.
קביעת שטחי שירות למגורים בסך  5,197מ"ר
מעל לקרקע ו 5,577-מ"ר מתחת לקרקע.
 .1קביעת זכויות בית -כנסת בקומת המרתף בסך 177
מ"ר עיקרי  17 +מ"ר שירות.
 .2תוספת  1יח"ד .מ 14-יח"ד ל 10-יח"ד (מתוכן 2
יח"ד אושרו בהקלה).
 .1שינוי קווי בניין עיליים:
קו בניין צידי מזרחי מ 1.77-מ' ל 4.07-מ'.
קו בניין צידי מערבי מ 1.77-מ' ל 4.07-מ' ונקודתי
ל -7-מ' עבור גישה לבית הכנסת ויציאת חירום.
קו בניין אחורי :שינוי נקודתי מ 57-מ' ל 1-מ' עבור
גישה לבית הכנסת ויציאת חירום.
קביעת קווי בניין מתחת לכניסה הקובעת.
 .9קביעת הוראות בנייה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 42/57/4752ובילקוט הפרסומים  ,9981התשעה,
עמוד  ,551בתאריך .70/57/4752
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע 92577
טלפון .79-9491081 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבניה אשדוד ,הגדוד העברי  57אשדוד  00577טלפון:
 ,79-9121172וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'473 /374 /74 /7:
שם התכנית :מבנים ומוסדות ציבור לבריאות ושטח
ציבורי פתוח ,בית חולים סורוקה באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס':
475 /574 /74 /1
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
541 /574 /71 /1
שינוי
99 /579 /71 /1
שינוי
 /1במ24 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע ,שכונה ג' ,רח' ארלוזורוב
מזרחית לבית חולים סורוקה
קואורדינטה X: 181300
קואורדינטה Y: 574050
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 19540 :חלקות במלואן.41 :
גוש 19540 :חלקי חלקות.45 ,50 ,51 - 54 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת מרכז רפואי סורוקה
ע''י שינוי ייעוד שטח למבנים ומוסדות ציבור לבריאות
ושטח ציבורי פתוח.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי לתכנית /1 ,541/579/71/1 ,99/579/71/1במ24 /
להקמת מגרש המיועד למבנים ומוסדות ציבור לבריאות,
לצורך הרחבת בית החולים סורוקה על ידי:
א .איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב .שינוי ייעוד הקרקע משטח לחניה פרטית באזור
מגורים מיוחד ,דרך ושצ''פ למבנים ומוסדות ציבור
לבריאות.
ג .שינוי ייעוד הקרקע משטח לבנייני ציבור לשצ''פ
כתוספת לפארק הקיים.
ד .קביעת שימושים מותרים עבור מבנים והמתקנים
הנדרשים לצורך בית החולים ,כולל מבנה חניון על
קרקעי ומבנה מסחר ומשרדים בחזית רחוב
ארלוזורוב.
ה .קביעת זכויות הבניה העל קרקעיות בהיקף 45,177
מ''ר סה''כ ,מתוכם  50,777מ''ר שטחים עיקריים.
ו .קביעת זיקה הנאה לרכב ולהולכי רגל ולתשתיות
עירוניות בין המגרש החדש למתחם בית החולים.
ז .קביעת הנחיות בנייה ועיצוב אדריכלי.
ח .קביעת הנחיות לפיתוח השטח.
ט .קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  57ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע  92577טלפון:
 .79-9491081העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
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מקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,בגין מנחם  4באר
שבע ,טלפון79-9291970 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'5777381422:
שם התכנית :מגרש מסחרי רח' מבצע יואב 58א,
באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,5891-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס':
 971-7591422גרסת :הוראות  50 -תשריט 54 -
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
22 /558 /71 /1
שינוי
 /22 /558 /71 /1א
שינוי
45 /558 /71 /1
שינוי
49 /558 /71 /1
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע
שטח התכנית נמצא רח' מבצע יואב ,באר -שבע
קואורדינטה X: 178965
קואורדינטה Y: 574787
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 19577 :חלקי חלקות.571 :
גוש 19579 :חלקי חלקות.511 :
מטרת התכנית:
הגדלת שטח בנייה למבנה הקיוסק הקיים רח' מבצע
יואב  99א' ,שכ' ו' ,באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
.5איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
.4הגדלת שטח מסחרי (קיוסק) מ 51.9-מ'ר ל 42.9-מ'.
. 1שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לשטח מסחרי
שיסופח לקיוסק הקיים.
.2קביעת גובה מרבי  1.1מ'.
.1קביעת תכסית קרקע מרבית.
. 9קביעת הוראות בנייה לסוכך (מרקיזה).
.0קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
.9קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  57ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע  ,92577טלפון:
 .79-9491081העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,בגין מנחם  4באר
שבע טלפון79-9291970 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
5777310780
שם התכנית :מגורים  שכ' ו'  באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 7580790 971- :גרסת :הוראות  51 -תשריט 9 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /1במ01 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :דיין משה .
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 19511 :חלקות במלואן.2 :
גוש 19511 :חלקי חלקות.588 ,51 ,52 :
קואורדינטה X: 178261
קואורדינטה Y: 575177
מטרת התכנית:
יצירת מתחם מגורים בבנייה רוויה וצמודי קרקע,שטח
למנה ציבור ומערכת כבישים
עיקרי הוראות התכנית:
 . 5שינוי ייעוד הקרקע מאזור לבנייני ציבור למגורים א',
מגורים ב' ,מבנים ומוסדות ציבור ודרך משולבת.
 .4קביעת סוגי הבנייה ומספר יחידות הדיור  49יח"ד
בקוטג'ים חד-משפחתיים עם קיר משותף ו17-
יח"ד בבתים בני עד  1קומות.
 .1קביעת זכויות ומגבלות בנייה
 . 2קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי
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 .1קביעת הנחיות פיתוח
 .9קביעת הנחיות בנייה ירוקה
 . 0קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 49/54/4752ובילקוט הפרסומים  ,9815התשעה,
עמוד  ,4514בתאריך .41/54/4752
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע 92577
טלפון .79-9491081 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבניה באר שבע ,בגין מנחם  4באר שבע ,טלפון:
 ,79-9291970וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :חוף אשקלון
הודעה לפי סעיף 375ב' לחוק לתכנית מפורטת
מספר414 /71 /5 :
שם התכנית :אתר לסילוק פסולת יבשה כוכב
בהתאם להחלטת וועדת משנה להתנגדויות מיום
 44/79/4752ו 74/74/4751-נמסרת בזה הודעה,
בהתאם לסעיף 579ב' לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה-
 ,5891על שינויים בתכנית .484 /71 /9
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כוכב מיכאל .
מערבית לישוב כוכב מיכאל
בתחום מועצה אזורית חוף אשקלון
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש 5528 :חלקות במלואן.18 ,19 ,28 ,21 ,52 ,51 :
גוש 5528 :חלקי חלקות,59 ,51 ,55 ,57 ,0 ,9 ,1 :
,12 ,29 ,29 ,11 ,12 ,15 ,17 ,40 ,49 ,41 ,44 ,58
.05 ,91
גוש 5517 :חלקות במלואן.52 - 54 :
גוש 5517 :חלקי חלקות.59 ,55 :
גוש 5190 :חלקות במלואן.90 ,94 - 14 ,29 - 21 ,18 - 1 :
גוש 5190 :חלקי חלקות.91 ,2 - 5 :
גוש 5199 :חלקי חלקות.18 ,55 ,5 :
גוש 5181 :חלקי חלקות.91 ,18 ,12 ,9 ,1 :
גוש 5182 :חלקות במלואן.19 :
גוש 5182 :חלקי חלקות.19 ,10 ,11 - 51 :
גוש 5291 :חלקי חלקות.0 :
גוש 4118 :חלקי חלקות.58 ,59,50 ,57 :
גוש 4084 :חלקי חלקות.99 :
גוש 4082 :חלקי חלקות.48 :
גוש 4080 :חלקות במלואן.45 :
גוש 4080 :חלקי חלקות.50 ,51 ,55 ,57 :
גוש 4089 :חלקי חלקות.21 ,49 ,40 ,1 :
לאחר שהוועדה שמעה את המתנגדים ,הוועדה
המקומית ואת נציגי היזם ,החליטה הוועדה לשקול
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עריכת שינויים בתוכנית שהודעה בדבר הפקדתה
פורסמה בעיתונים בתאריך  58/70/4751ובילקוט
הפרסומים  ,9927התשעג ,עמוד  ,0151בתאריך
 ,79/79/4751ופרסומם לפי סעיף  579ב' לחוק.
להלן ,בתמצית ,השינויים בהוראות התכנית שהורתה
עליהם הועדה בהחלטותיה מיום  44/79/4752ו-
( 74/74/4751ניתן לצפות בהחלטות הועדה באתר
האינטרנט של משרד הפנים :) www.pnim.gov.il
 .5התאמת מטרת ומהות התכנית להוראות תמ"א2 /59 /
– תכנית מיתאר ארצית לפסולת מוצקה.
 .4תיקון שם התכנית וסעיף  - 2מטרת התכנית ,כך
שבמקום "אתר להטמנת פסולת יבשה וייעור כוכב
מיכאל מערב" יבוא "אתר משולב לטיפול ,הטמנת
פסולת יבשה וייעור כוכב מיכאל מערב".
 .1תיקון סעיף . 8א באופן שבנוסף לתיקון שם הייעוד
כאמור לעיל ,יתוקנו בסעיף קטן  5התכליות
והשימושים המותרים וכן שאר ההנחיות והפעולות
הנדרשות ,בהתאמה לשינוי אופי אתר ההטמנה על
פי הוראות תמ"א 2 /59 /ובהתאמה לתסקיר
ההשפעה על הסביבה.
 .2התאמת הוראות התכנית בדבר מניעת מפגעים;
נקיטת אמצעים למניעת חדירת נגר עילי וזיהום מי
תהום; הצגת סוג ואומדן כמויות של חומרי חפירה;
ניתור השפעות האתר על מי תהום ,מים עיליים
קרקע ואוויר; הוראות בדבר סגירה ושיקום האתר -
הכל בהתאמה למסקנות תסקיר ההשפעה על
הסביבה.
 .1הוספת סעיף חדש מס'  59בהוראות התכנית
שכותרתו ותכולתו "הוראות לעיצוב ושיקום נופי של
האתר" ,וזאת כפועל יוצא מהשינויים שחלו בתכנית
כאמור לעיל.
 .9תיקון סעיף "תנאים נוספים להקמת האתר
והפעלתו" ,באופן שיכלול הוראות בדבר נוהלי
תחזוקה של האתר וכן אמצעים לטיפול במקרה
חירום או כשל בתפעול האתר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ובשינויים כאמור ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה  2באר
שבע  92577טלפון ,79-9491081 :ועדה מקומית
לתכנון ולבניה חוף אשקלון ,אשקלון  ,09577כל הרואה
עצמו נפגע משינויים אלו ,רשאי להגיש את התנגדותו
לאישור השינויים כולם או מקצתם ,אל הוועדה המחוזית
בתוך  97הימים.
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :רמת נגב
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'5477413423:
שם התכנית :שינוי תוואי דרך  קיבוץ רביבים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
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לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת נגב מופקדת תכנית מפורטת מס':
 947-7415425גרסת :הוראות  55 -תשריט 9 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
משד9 /
שינוי
55 /575 /74 /47
שינוי
10 /575 /74 /47
שינוי
תממ41 /52 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רביבים
צפונית לקיבוץ רביבים.
קואורדינטה X: 173513
קואורדינטה Y: 551016
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 577991 :חלקות במלואן.50 ,8 ,0 ,1 :
גוש 577991 :חלקי חלקות.57 :
גוש 577999 :חלקי חלקות.2 :
גוש 577990 :חלקי חלקות.48 ,42 :
גוש 577999 :חלקי חלקות.50 :
מטרת התכנית:
 . 5שינוי תוואי דרך גישה למגרש מס' .11
 .4שינוי ייעוד מתקן הנדסי ליעוד קרקע חקלאית.
עיקרי הוראות התכנית:
 . 5שינוי ייעוד ממתקן הנדסי ליעוד קרקע חקלאית.
 .4קביעת תא שטח לדרך חדשה.
 . 1קביעת שימושים ,הנחיות ומגבלות לדרך חדשה.
 . 2קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  57ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע  92577טלפון:
 .79-9491081העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה רמת נגב ,טלפון79-9192548 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -

ילקוט הפרסומים  ,7044ג' באייר התשע"ה21.5.2015 ,

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'5747478378:
שם התכנית :מגרש  28שכ'  5לקיה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נגב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס':
 914-7479579גרסת :הוראות  9 -תשריט 1 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
199 /71 /0
שינוי
57 /591 /74 /0
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :לקיה
קואורדינטה X: 188110
קואורדינטה Y: 581876
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 577221 :חלקות במלואן.15 :
גוש 577221 :חלקי חלקות.511 ,517 :
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה,תוספת יח"ד ושינוי קוי בנין בתא
שטח מס' ,29שכ' ,9לקיה.
עיקרי הוראות התכנית:
א  -הגדלת זכויות בנייה למגורים א' למטרות עיקריים
מ 144.9( 27%-מ"ר) ל 020( 84.19%-מ"ר) ו-
 97( 0.22%מ"ר) שטחי שירות
ב  -קביעת שטחי הבניה המרביים למטרות עיקריות
ושטחי שירות.
ג  -קביעת השימושים המותרים והמוגבלות.
ד  -קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ה  -קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדר יכלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  57ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,התקוה  2באר שבע  92577טלפון:
 .79-9491081העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה נגב מזרחי ,טלפון79-9417899 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות

ילקוט הפרסומים  ,7044ג' באייר התשע"ה21.5.2015 ,

התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מערבי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
0 /445 /71 /73
שם התכנית :ביטול והסדרת נחלות במושב קלחים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'0 /449 /71 /15 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
499 /71 /0
שינוי
449 /71 /0
שינוי
ת /משד18 /
שינוי
145 /74 /0
כפיפות
145 /74 /0
כפיפות
ת /משד18 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קלחים,
מתחם 5
קורדינטה X- 169400
קורדינטה Y- 596100
מתחם 4
קורדינטה X- 169000
קורדינטה Y- 595300
מתחם 1
קורדינטה X- 169300
קורדינטה Y- 594450
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש ,577429/5 :מוסדר ,חלקי חלקות.581 :
מטרת התכנית:
ביטול והסדרת נחלות וכן הסדרת חוות לולים קיימות
בשטח ע" Hשינויים בי יעודי קרקע וקביעת הנחיות,
זכויות ומגבלות בנייה במושב קלחים
עיקרי הוראות התכנית:
 .5קביעת ייעוד בשטח ללא תכנית מפורטת לנחלות
ולקרקע חקלאית להקמת חוות לולים
 .4שינוי ייעוד מ"-אזור חקלאי"" ,שטח פרטי פתוח",
"דרך חדשה" ל"-מגורים בישוב חקלאי" ,ל"-קרקע
חקלאית" ול"-דרך מוצעת".
 .1קביעת ייעודי קרקע משטח ללא תכנית מפורטת
ל"דרך מוצעת" ,ל"מגורים בישוב חקלאי" ול-
"קרקע חקלאית".
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 . 2קביעת תאי שטח להקמת חוות לולים ודרך עם זיקת
הנאה למעבר כלי רכב.
 .1קביעה וביטול תאי שטח.
 . 9קביעת שימושים ,הנחיות ומגבלות בנייה.
 . 0קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 .9התווית דרך גישה למעבר כלי רכב.

ב .חלוקת המגרש לשני תאי שטח.
ג .קביעת השימושים ומגבלות הבנייה.
ד .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ה .קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
ו .שינוי גובה הבנייה.
ז .תוספת  4יח"ד בתחום התכנית.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 79/55/4752ובילקוט הפרסומים  ,9900התשעד ,עמוד
 ,9511בתאריך .55/78/4752

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 59/75/4751ובילקוט הפרסומים  ,9019התשעד ,עמוד
 ,1417בתאריך .58/75/4752

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע 92577
טלפון .79-9491081 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבניה נגב מערבי ,טלפון ,79-9912077 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע 92577
טלפון .79-9491081 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבניה נגב מזרחי ,טלפון ,79-9417899 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
אבי הלר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז דרום

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
45 /447 /71 /0
שם התכנית :מגרש  8שכונה ה'  שגב שלום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'49 /447 /71 /0 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /0במ47 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שגב שלום ,שכונה ה' ,מגרש  ,9שגב שלום
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
גוש ,18004 :מוסדר ,חלקי חלקות.50 :
קואורדינטה X: 184550
קואורדינטה Y: 566675
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי הבנייה ,חלוקת המגרש ,תוספת יח"ד
למבנה מגורים א' ,תוספת חזית מסחרית למגרש A8
בשכונה ה' ,שגב שלום.
עיקרי הוראות התכנית:
א .הגדלת זכויות בנייה לבמנה מגורים א' .תוספת חזית
מסחרית .זכויות הבניה בתא שטח  A9יהיו 197
מ"ר שטחים עיקריים 577+מ"ר לחזית מסחרית
 27+מ"ר שטחי שירות .בתא שטח  B9זכויות
הבניה יהיו  179מ"ר שטחים עיקריים 27 +מ"ר
שטחי שירות.
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה - :פוגארה  -אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-005943-6 :
המען :שד' ח"ן  ,57תל–אביב-יפו.
תאריך רישום :ט' באייר התשע"ה ( 28באפריל .)2015
סוג ראשי :יצרנות שירותים ותחבורה.
סוג משני :שירותים.
( )2שם האגודה :פורום חקלאי הבקעה  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005944-4 :
המען :רח' הרטום  ,19ירושלים .9777518
תאריך רישום :י' באייר התשע"ה ( 29באפריל .)2015
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )3שם האגודה - :קרן החושלים  -אגודה שיתופית חקלאית
לעסקים בע"מ.
H.F.-Agriculture Cooperative Society for Business Ltd
מס' האגודה.57-005945-1 :
המען :ד"נ גליל עליון ,עמיעד .12335
תאריך רישום :י' באייר התשע"ה ( 29באפריל .)2015
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
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( )4שם האגודה - :קרן מילואים לחברי קיבוץ עמיר  -אגודה
שיתופית לניהול בע"מ.
מס' האגודה.57-005946-9 :
המען :ד"נ גליל עליון ,עמיר.
תאריך רישום :י"א באייר התשע"ה ( 30באפריל .)2015
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :שירותים.
( )5שם האגודה - :קרן מילואים לחברי קיבוץ מלכיה  -אגודה
שיתופית לניהול בע"מ.
מס' האגודה.57-005947-7 :
המען :ד"נ גליל עליון ,מלכיה.
תאריך רישום :י"א באייר התשע"ה ( 30באפריל .)2015
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :שירותים.
י"א באייר התשע"ה ( 30באפריל )2015
טל בר–און
עוזר רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם :מגדלי דרום יהודה אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
השם החדש :מגדלי הדרום  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-004244-0 :
מיום :י"ז באייר התשע"ה ( 6במאי .)2015
י"ז באייר התשע"ה ( 6במאי )2015
טל בר–און
עוזר רשם האגודות השיתופיות

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

של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבנר רשף ,מפרק

דידיק יזמות ונכסים בע"מ
(ח"פ )51-511338-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31.12.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דידיק ולדיסלב ,מרח' דובנוב  ,4/4פתח תקוה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,31.6.2015
בשעה  ,9.00אצל 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.
דידיק ולדיסלב ,מפרק

"לה גופרה" ליידי דייוויס בע"מ
(ח"פ )51-427795-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יעקב הרוש ,משד' הרצל  ,73/6קרית ים ,למפרק החברה.

ליאר מתכות בע"מ

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,9.7.2015בשעה
 ,9.00אצל 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.

(ח"פ )51-367148-7
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אבנר רשף ,מרח' אנה פרנק  ,20כפר סבא ,טל' ,050-9005875
למפרק החברה.

יעקב הרוש ,מפרק

ו.ד .דידו אופיס בע"מ
(ח"פ )51-421715-7

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.6.2015
בשעה  ,20.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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(בפירוק מרצון)
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ויקי דעדוש ,מרח' השמש  ,7קיסריה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,9.7.2015בשעה
 ,9.00אצל 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.
ויקי דעדוש ,מפרק

גיורא גרנות השקעות בע"מ
(ח"פ )51-417334-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
גיורא גרנות ,ממושב מצפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,9.7.2015בשעה
 ,9.00אצל 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.
גיורא גרנות ,מפרק

שבתאי מוני יעוץ כלכלי בע"מ
(ח"פ )51-183275-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
גילי אורפז שבתאי ,מרח' האלון  ,52רמת ישי ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,9.7.2015בשעה
 ,9.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גילי אורפז שבתאי ,מפרקת
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ווי אנד או פיננסלי בע"מ
(ח"פ )51-482618-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אוהד שלום ,מרח' ויצמן  ,50יהוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,9.7.2015בשעה
 ,9.00אצל 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.
אוהד שלום ,מפרק

אברי מושן בע"מ
(ח"פ )51-346588-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל
בן יוסף ,מרח' סימטת שלוש  ,17בית השנטי ,תל אביב ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,10.7.2015
בשעה  ,10.00אצל 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 בן יוסף ,מפרק

ישי חברה למנועים וגירים בע"מ
(ח"פ )51-298645-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ירון לוי ,מרח' יוסף סרלין  ,42חולון ,טל'  ,03-5183022למפרק
החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7044ג' באייר התשע"ה21.5.2015 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,1.9.2015בשעה
 ,9.00במשרדי 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.
ירון לוי ,עו"ד ,מפרק

קמפוסדיה  -מכירה ושווק בע"מ
(ח"פ )51-421245-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.5.2015התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחייק עופר,
מרח' הדגן  ,8ראשון לציון ,טל'  ,052-5558024למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,21.9.2015
בשעה  ,9.00אצל 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.
יצחייק עופר ,מפרק

אורביסקאפ בע"מ
(ח"פ )51-497457-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שי תירוש ,מרח' פראג  ,6תל אביב ,טל'  ,054-4654600למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,1.10.2015
בשעה  ,10.00אצל 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.
שי תירוש ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7044ג' באייר התשע"ה21.5.2015 ,

הגריטה הירוקה בע"מ
(ח"פ )51-483868-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אופיר דהן ,מרח' עוזי חיטמן  ,22/7רמלה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,20.10.2015
בשעה  ,10.00אצל 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.
אופיר דהן ,מפרק

יתר שירותי בריאות בע"מ
(ח"פ )51-410230-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
משה קלו ,מרח' שבטי ישראל  ,50ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,12.11.2015
בשעה  ,14.00במשרד עו"ד מיכאל הראל ,רח' הלל ,16
קומה  ,5ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה קלו ,מפרק

טופי דיל מ.כ בע"מ
(ח"פ )51-472309-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.1.2015התקבלה
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
פנחס מוסקוביץ ,מרח' הקרן  ,14/1פרדס חנה ,טל' במשרד
 ,077-2130181למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,1.7.2015בשעה
 ,9.00במשרדי מוסקוביץ ,ששון ,חברת עורכי דין ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
פנחס מוסקוביץ ,עו"ד ,מפרק

ברלקו בע"מ
(ח"פ )51-432271-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
תמיר ברלקו ,מרח' השדות  ,12רמת השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,12.7.2015
בשעה  ,12.00אצל 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.
תמיר ברלקו ,מפרק

אנדר קונסטרקשן בע"מ
(ח"פ )51-369967-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רם מוקמל ,מרח' יהודה הנשיא  ,99הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,12.7.2015
בשעה  ,12.00אצל 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.
רם מוקמל ,מפרק
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זקיף  10בע"מ
(ח"פ )51-338584-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
נסים זקיף ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות,
טל'  ,08-9477080למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,6.8.2015בשעה
 ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נסים זקיף ,מפרק

בלן חשבונאות בע"מ
(ח"פ )51-342486-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יהודה שוקרון ,מרח' הנרייטה סולד  ,4באר שבע ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,27.9.2015
בשעה  ,11.00אצל 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.
יהודה שוקרון ,עו"ד ,מפרק

סלאמה יוסף מסחר כללי בע"מ
(ח"פ )51-388783-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יוסף סלאמה ,ממג'ד אל כרום ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7044ג' באייר התשע"ה21.5.2015 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,4.9.2015בשעה
 ,12.00אצל 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.
יוסף סלאמה ,מפרק

דניה מרקט מזון  2002בע"מ
(ח"פ )51-320626-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דן זוהר ,משד' המגינים  ,53חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,17.9.2015
בשעה  ,12.00אצל 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.
דן זוהר ,עו"ד ,מפרק

שוקולד שטיינהרד בע"מ
(ח"פ )51-059916-0

אלעקאר לפיתוח והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-387661-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'בארין נאיל ,מרח' אלדהר,
אום אל פחם ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ג'בארין נאיל ,מפרק

ריאנט בע"מ
(ח"פ )51-479484-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון בסמן ,אצל עו"ד
רונן פריד ,רח' המדע  ,1רחובות  ,76703למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלון בסמן ,מפרק

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
בנימין קציר ,מרח' התע"ש  ,4רמת גן ,טל'  ,03-6136633פקס'
 ,03-6136644למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,12.10.2015
בשעה  ,16.00אצל 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.
בנימין קציר ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7044ג' באייר התשע"ה21.5.2015 ,

גמאל את חוסאם עבודות בניה בע"מ
(ח"פ )51-467456-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מחאמיד גמאל ,מרח' רובזת
קיואן ,אום אל פחם ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מחאמיד גמאל ,מפרק

6015

הטלה הבונה בע"מ

פי.סי.אס מיכל יזמות בע"מ

(ח"פ )51-468728-4

(ח"פ )51-483773-1

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.7.2015בשעה  ,12.00במשרד עו"ד טל מייק,
רח' המנופים  ,9מגדלי אקרשטיין ,מגדל  ,Aקומה  ,8הרצליה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דן גופר ,מרח' דרך מנחם
בגין  ,74תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דן גופר ,רו"ח ,מפרק

על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ,הגשת דוח מלא
על מצב עסקיה של החברה ,הצעת מפרק לחברה וכן ועדת
ביקורת.
כל נושה שיש לו תביעות חוב כנגד החברה ,יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,לת"ד  ,5805הרצליה ,46157
ויעשה כן עד  24שעות לפני מועד האסיפה.
טל מייק ,עו"ד
בא כוח החברה

לכיש ירוק בע"מ

צ.ע פיור השקעות בע"מ

(ח"פ )51-312419-8

(ח"פ )51-509317-7

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נוריאל אייל ,ממשק ,44
סגולה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.7.2015בשעה  ,13.00במשרד עו"ד טל מייק,
רח' המנופים  ,9מגדלי אקרשטיין ,מגדל  ,Aקומה  ,8הרצליה.
על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ,הגשת דוח מלא
על מצב עסקיה של החברה ,הצעת מפרק לחברה וכן ועדת
ביקורת.
כל נושה שיש לו תביעות חוב כנגד החברה ,יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,לת"ד  ,5805הרצליה ,46157
ויעשה כן עד  24שעות לפני מועד האסיפה.
טל מייק ,עו"ד
בא כוח החברה

נוריאל אייל ,מפרק

יוסף שאוליאן אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-148009-7

אהרוני תפאורות ותערוכות בע"מ
(ח"פ )51-438418-9

הודעה על כינוס אסיפת נושים

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף שאוליאן ,מרח'
בן אליעזר  ,9הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.7.2015בשעה  ,11.00במשרד עו"ד טל מייק,
רח' המנופים  ,9מגדלי אקרשטיין ,מגדל  ,Aקומה  ,8הרצליה.
על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ,הגשת דוח מלא
על מצב עסקיה של החברה ,הצעת מפרק לחברה וכן ועדת
ביקורת.
כל נושה שיש לו תביעות חוב כנגד החברה ,יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,לת"ד  ,5805הרצליה ,46157
ויעשה כן עד  24שעות לפני מועד האסיפה.
טל מייק ,עו"ד
בא כוח החברה

יוסף שאוליאן ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7044ג' באייר התשע"ה21.5.2015 ,

א.נ .רומי צמיגים בע"מ

בר סחר בע"מ

(ח"פ )51-343833-3

(ח"פ )51-038948-9

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.7.2015בשעה  ,10.00במשרד עו"ד לירז
גונן אללוף ,רח' מניה שוחט  ,23אזור.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.7.2015בשעה  ,11.00במשרד החטיבה
לייעוץ משפטי של בנק לאומי לישראל בע"מ ,רח' אחד העם ,10
בית חבס ,תל אביב ,טל' .076-8858786 ,076-8856146

על סדר היום :פירוק החברה ומינוי מפרק.
איריס רומי ,דירקטורית

בטחון המפתח בע"מ
(ח"פ )51-086216-2

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.7.2015בשעה  ,9.00במשרד עו"ד לירז
גונן אללוף ,רח' מניה שוחט  ,23אזור.
על סדר היום :פירוק החברה ומינוי מפרקת עו"ד לירז גונן
אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור.
אשר בן שמואל ,דירקטור

אקווה השקעות בע"מ
(ח"פ )51-408675-0

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.7.2015בשעה  ,10.30במשרד הרצוג,
פוקס ,נאמן ושות' ,רח' ויצמן  ,4בית אסיה ,תל אביב.
על סדר היום :דיון בדוח דירקטוריון החברה ומינוי מפרק
במסגרת הליכי פירוק מרצון של החברה לפי סעיף  )3(319לפקודה.
אשר דובב ,עו"ד
בא כוח החברה

כספיא חב' למימון בע"מ
(ח"פ )51-053138-7

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.7.2015בשעה  ,11.00במשרד החטיבה
לייעוץ משפטי של בנק לאומי לישראל בע"מ ,רח' אחד העם ,10
בית חבס ,תל אביב ,טל' .076-8858786 ,076-8856146
על סדר יומה של האסיפה :החלטה מיוחדת בדבר פירוק
מרצון של החברה בהתאם להוראות סעיף  )2(319לפקודה.
הצגת דוח על מצב עסקיה של החברה בהתאם להוראת סעיף
(323ג) לפקודה .מינוי מפרק עסקי החברה בהתאם להוראת
סעיף (325א) לפקודה.
אלונה שי זלסקי ,עו"ד
גליה אברהמי ,עו"ד
באות כוח החברה

ילקוט הפרסומים  ,7044ג' באייר התשע"ה21.5.2015 ,

על סדר יומה של האסיפה :החלטה מיוחדת בדבר פירוק
מרצון של החברה בהתאם להוראות סעיף  )2(319לפקודה.
הצגת דוח על מצב עסקיה של החברה בהתאם להוראת סעיף
(323ג) לפקודה .מינוי מפרק עסקי החברה בהתאם להוראת
סעיף (325א) לפקודה.
אלונה שי זלסקי ,עו"ד
גליה אברהמי ,עו"ד
באות כוח החברה

לאומי ושות' (נהול ואחזקה  )1984בע"מ
(ח"פ )52-003523-9

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.7.2015בשעה  ,11.00במשרד החטיבה
לייעוץ משפטי של בנק לאומי לישראל בע"מ ,רח' אחד העם ,10
בית חבס ,תל אביב ,טל' .076-8858786 ,076-8856146
על סדר יומה של האסיפה :החלטה מיוחדת בדבר פירוק
מרצון של החברה בהתאם להוראות סעיף  )2(319לפקודה.
הצגת דוח על מצב עסקיה של החברה בהתאם להוראת סעיף
(323ג) לפקודה .מינוי מפרק עסקי החברה בהתאם להוראת
סעיף (325א) לפקודה.
אלונה שי זלסקי ,עו"ד
גליה אברהמי ,עו"ד
באות כוח החברה

ב.ק.ע .חברה לנאמנות בע"מ
(ח"פ )51-001489-7

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.7.2015בשעה  ,11.00במשרד החטיבה
לייעוץ משפטי של בנק לאומי לישראל בע"מ ,רח' אחד העם ,10
בית חבס ,תל אביב ,טל' .076-8858786 ,076-8856146
על סדר יומה של האסיפה :החלטה מיוחדת בדבר פירוק
מרצון של החברה בהתאם להוראות סעיף  )2(319לפקודה.
הצגת דוח על מצב עסקיה של החברה בהתאם להוראת סעיף
(323ג) לפקודה .מינוי מפרק עסקי החברה בהתאם להוראת
סעיף (325א) לפקודה.
אלונה שי זלסקי ,עו"ד
גליה אברהמי ,עו"ד
באות כוח החברה

6017

שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,27.4.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לא לפרק את החברה מרצון
ולהסיר את סמכויות מפרק החברה גלעד דמתי ,מרח' הגפן ,8
מזכרת בתיה ,שמונה למפרק ביום .23.12.2014

רביד מסחר בניירות ערך בע"מ
(ח"פ )51-045733-6

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.7.2015בשעה  ,11.00במשרד החטיבה
לייעוץ משפטי של בנק לאומי לישראל בע"מ ,רח' אחד העם ,10
בית חבס ,תל אביב ,טל' .076-8858786 ,076-8856146
על סדר יומה של האסיפה :החלטה מיוחדת בדבר פירוק
מרצון של החברה בהתאם להוראות סעיף  )2(319לפקודה.
הצגת דוח על מצב עסקיה של החברה בהתאם להוראת סעיף
(323ג) לפקודה .מינוי מפרק עסקי החברה בהתאם להוראת
סעיף (325א) לפקודה.
אלונה שי זלסקי ,עו"ד
גליה אברהמי ,עו"ד
באות כוח החברה

גובלאי  -חקר ותעוד מורשת יוצאי קווקז

גלעד דמתי ,מפרק

ע.ב.ד עזיז דיאב בע"מ
(ח"פ )51-320820-7

הודעה בדבר ביטול ההחלטה על פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,15.4.2015התקבלה
החלטה להפסיק את הליכי הפירוק ולבטל החלטה קודמת מיום
 ,17.10.2012לפרק את החברה מרצון.
כן הוחלט לבקש מרשם החברות להחזיר את החברה
לסטטוס פעילה.
סעדיה עזיז ,מפרק

ג'יפי יועצים בינלאומים בע"מ

(ע"ר )58-026869-6
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-457132-2

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,1.9.2014התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את נועה ישי ,מרח' הרצל  ,10/1חדרה ,למפרקת
העמותה.

הודעה על ביטול פירוק מרצון

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נועה ישי ,מפרקת

(ח"פ )51-373547-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על החלפת מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.4.2015התקבלה החלטה
מיוחדת להחליף את המפרק אשר מונה בעבר ,עו"ד זאב
סלילת ,ממשרד עו"ד בלטר ,גוט ,אלוני ושות' ,ולמנות תחתיו
את עו"ד יניב מור ,ממשרד עורכי דין שלמה כהן ושות' ,דרך בר
יהודה  ,50ת"ד  ,444נשר  ,36883למפרק החברה.
יניב מור ,עו"ד ,מפרק

ג.ד .גלעד אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-490496-0

הודעה על ביטול פירוק מרצון והסרת מינוי מפרק
והודעה על כינוס אסיפה כללית
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
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המחיר  12.96שקלים חדשים

זאב יוכלמן ,מפרק

אקולב ג'יי וי זי בע"מ
(ח"פ )51-290074-7

הודעה על הפסקת הליכי פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.4.2015התקבלה החלטה
להפסיק את הליכי הפירוק מרצון של החברה ולבטל את מינויו
של שון עיני למפרק החברה.
חיים בן יעקב ,עו"ד
בא כוח החברה

ע.ה .אגם תובלה בע"מ

ISSN 0334-3030

ניתנת בזה הודעה ,כי בהחלטה בכתב מטעם בעלי המניות
של החברה מיום  ,21.12.2014התקבלה החלטה מיוחדת לבטל
את פירוקה של החברה וכן לבטל את מינויו של זאב יוכלמן
למפרק החברה ולשלול סמכויות שהוקנו לו תחת מינוי זה.

ארלון גלובל
(ש"מ )55-022782-1

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,10.5.2015
השותף המוגבל לב ארי השקעות בע"מ ,ח"פ ,51-150922-6
מרח' סמטת האורנים  ,3כפר שמריהו ,יצא מן השותפות והעביר
את מלוא זכויותיו בשותפות לשותפים המוגבלים כדלקמן :לדן
לב ארי ,מרח' הקוצר  ,6כפר שמריהו ,הועברו זכויות בסך 75
שקלים חדשים ,לשותף המוגבל נעם לב ארי ,מרח' הקוצר ,6
כפר שמריהו ,הועברו זכויות בסך  75שקלים חדשים.
רותם ה .שפטלר ,עו"ד
באת כוח השותפות

ילקוט הפרסומים  ,7044ג' באייר התשע"ה21.5.2015 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

