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הודעה על הפסקת כהונה של סגני שרים

(א) פנייה לאיתור מועמדים תפורסם ,בצירוף תיאור
התפקיד ודרישות המשרה ,בקרב הגופים שלהלן:

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

( )1המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )8לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כדלקמן:

( )2שירות הביטחון הכללי;
( )3צה"ל;

( )1לפי סעיף  )2(26לחוק–יסוד :הממשלה( 1להלן  -החוק),
נפסקה כהונתו של חבר הכנסת ירון מזוז בתפקיד סגן שר
במשרד הפנים ביום א' בשבט התשע"ו ( 11בינואר ;)2016

( )4משרד הביטחון ,לרבות היחידות הכפופות לו;
( )5גופים פרטניים נוספים הרלוונטיים לתיאור התפקיד
ולדרישות המשרה;

( )2לפי סעיף  )1(26לחוק ,נפסקה כהונתו של חבר הכנסת
משולם נהרי בתפקיד סגן שר במשרד הרווחה והשירותים
החברתיים ביום ג' בשבט התשע"ו ( 13בינואר .)2016

ב .נוסף על כך לפי הצורך ובהתאם להחלטת המשרד,
ייעשה פרסום לאיתור מועמדים ,במגבלות ביטחוניות,
באתר האינטרנט של המשרד;

ז' בשבט התשע"ו ( 17בינואר )2016
(חמ -3-3281ה)5

ג.

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;158התשע"ה ,עמ' .249

ד .לאחר ביצוע מיון ראשוני על ידי הוועדה ,יזומנו
בין שלושה לחמישה מועמדים לכל משרה ,ויעמדו
לפני הוועדה ,שתפקידה יהיה לבחור את המועמד
המתאים ביותר;

הודעה על שינוי בחלוקת התפקידים בממשלה
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי לפי סעיף (31א) לחוק–יסוד :הממשלה,2
הממשלה מינתה את השר אריה מכלוף דרעי לשר הפנים ,נוסף
על תפקידו כשר לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

תוקם ועדה לבחירת המועמדים המתאימים למשרות,
שהרכבה כהרכב ועדת בוחנים במכרז פומבי כאמור
בפסקה (12.362א) לתקשי"ר (להלן  -הוועדה);

.3

רשימת המשרות הביטחוניות הפטורות ממכרז תגובש בין
המשרד לבין נציבות שירות המדינה.

ט"ו בשבט התשע"ו ( 25בינואר )2016
(חמ )3-274
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה

ההחלטה אושרה על ידי הכנסת ביום א' בשבט התשע"ו (11
בינואר .)2016

הודעה על הרשאות

ד' בשבט התשע"ו ( 14בינואר )2016
(חמ -3-3281ה)10
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה,
מיום י"ח בכסלו התשע"ו ( 30בנובמבר  )2015ובהמשך להחלטת
הממשלה מס'  1262מיום י"ט באדר התשס"ז ( 25בפברואר
 ,)2007החליטה הממשלה כלהלן:
.1

לפטור מחובת מכרז משרות ביטחוניות באגף המודיעין
והמחקר ובאגף ההפעלה הזירתית במשרד לנושאים
אסטרטגיים והסברה (להלן  -המשרד);

.2

הליך הגיוס למשרות הביטחוניות הפטורות ממכרז בהתאם
להחלטה זו ייעשה באמצעות הליך מיוחד כדלקמן:

1

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשס"ג ,עמ' .110

לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (6א)( )2לחוק נכסי המדינה,
התשי"א ,11951-החליטה הממשלה להרשות את נושאי
המשרה בכנסת המפורטים להלן ,לייצג את המדינה בכל עסקה
מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים  4ו– 5לחוק האמור ואשר
הן בתחום הפעילות של הכנסת ,למעט עסקאות במקרקעין ,עד
לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ,ולחתום בשם המדינה על
מסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות ,כמפורט להלן:
.1

המנהל הכללי של הכנסת יחד עם חשב הכנסת או יחד עם
סגן חשב הכנסת  -בלא הגבלה בסכום;

.2

מנהל חטיבת התפעול יחד עם חשב הכנסת או יחד עם סגן
חשב הכנסת  -עד לסכום של  100,000שקלים חדשים;

.3

מנהל מדור בכיר רכש ומחסנים יחד עם חשב הכנסת או
יחד עם סגן חשב הכנסת  -עד לסכום של  50,000שקלים
חדשים.

הרשאה זו מחליפה את ההרשאה שפורסמה בילקוט
הפרסומים התשע"א ,עמ' .5788
ד' בשבט התשע"ו ( 14בינואר )2016
(חמ -3-9ה)1

1
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אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"א ,עמ'  ;52התשל"ג ,עמ'  ;150התשס"ט ,עמ' .329

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

הודעה על הרשאות

אריה ביטון
דוד שאול גבאי ריכטר

לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (6א)( )2לחוק נכסי
המדינה ,התשי"א ,11951-הממשלה החליטה להרשות את
נושאי המשרה ברשות האכיפה והגבייה (מערכות ההוצאה
לפועל וגביית קנסות לשעבר) (להלן  -הרשות) ,המפורטים
להלן ,לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן
בסעיפים  4ו– 5לחוק האמור ,שבתחום הפעילות של הרשות
ותפקידו של המורשה ,עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם
ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות
האמורות:
.1

מנהל הרשות  -בלא הגבלת סכום;

.2

סמנכ"ל בכיר למינהל ברשות  -עד לסכום של 300,000
שקלים חדשים;

.3

סמנכ"ל מחשוב ברשות  -עד לסכום של  150,000שקלים
חדשים;

.4

ראש אגף תקציבים ברשות  -עד לסכום של 150,000
שקלים חדשים;

.5

מנהל המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות  -עד לסכום
של  100,000שקלים חדשים.

ח' בשבט התשע"ו ( 18בינואר )2016
(חמ -3-686ה)1
מרים נאור
נשיאת בית המשפט העליון

מינוי שופטי נוער
לפי חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א) לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול) ,התשל"א ,11971-ובהסכמת שרת המשפטים,
אני מטילה על השופטים הרשומים מטה (להלן  -השופטים),
לשמש שופטי נוער עד תום תקופת כהונת השופטים בערכאת
בית משפט שלום:
ניר משה זנו
מיכאל נבנצאל
ד' בשבט התשע"ו ( 14בינואר )2016
(חמ -3-686ה)1

1

כל מורשה כאמור יחתום יחד עם חשב המשרד או סגנו ,או
לעניין עסקה שתמורתה אינה עולה על  50,000שקלים חדשים,
עם ממונה פיקוח תקציבי והתקשרויות.
החלטה זו באה במקום האמור בהחלטת הממשלה מס'
(5048חק ,)2846/מיום כ"א באב התשע"ב ( 9באוגוסט  )2012אשר
פורסמה בילקוט הפרסומים התשע"ג ,עמ' .2
ט"ו בשבט התשע"ו ( 25בינואר )2016
(חמ -3-9ה)1

1

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"א ,עמ'  ;52התשל"ג ,עמ'  ;150התשס"ט ,עמ' .329

מינוי שופטי נוער
לפי חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א) לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול) ,התשל"א ,11971-ובהסכמת שרת המשפטים,
אני מטילה על השופטים הרשומים מטה (להלן  -השופטים),
לשמש שופטי נוער ,אשר ידונו במעצרם ובשחרורם של קטינים
ובהליכים מקדמיים שלפני המשפט.
תוקף המינוי עד תום תקופת כהונת השופטים בערכאת בית
משפט שלום:
יריב נבון

מרים נאור
נשיאת בית המשפט העליון
ס"ח התשל"א ,עמ'  ;134התשס"ח ,עמ' .688

הודעה על שיעור הריבית המעודכן לעניין הכנסה
מנכס שאינו נכס מקרקעין
לפי תקנות הבטחת הכנסה ,התשמ"ב1982-
בהתאם לתקנה (10א)( )4לתקנות הבטחת הכנסה,
התשמ"ב( 11982-להלן  -התקנות) ,מודיע המוסד לביטוח
לאומי כי שיעור הריבית כהגדרתו בתקנה (10א)( )1לתקנות
התעדכן ,ומיום כ' בטבת התשע"ו ( 1בינואר  ,)2016הוא 0.4%
במקום .1.00%
כ"ד בשבט התשע"ו ( 3בפברואר )2016
(חמ )3-4793
שלמה מור יוסף
המנהל הכללי של
המוסד לביטוח לאומי
1

ק"ת התשמ"ב ,עמ' .590

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (28א)( )5לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,אני מסמיכה את אונס זועבי-
מיעארי להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם עוסקים בעסק
טעון רישוי ,או שקיים יסוד סביר לחשוב שעוסקים בו בעסק
כאמור ,כדי לבדוק אם מקיימים בהם הוראות חוק זה והתקנות
על פיו ,לרבות תנאים ברישיון או בהיתר זמני שנקבעו לפי

סיגלית גץ אופיר
1
1

ס"ח התשל"א ,עמ'  ;134התשס"ח ,עמ' .688

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשנ"ד ,עמ' .276
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סעיף  7לחוק ,כל עוד היא משמשת בתפקידה במשרד להגנת
הסביבה.

( )3בסעיף (30א)( )2לחוק ,במקום הסכום האמור בו 2בא
" 5,928,563,050.13שקלים חדשים".

י"ד בשבט התשע"ו ( 24בינואר )2016
(חמ -3-2495ה)2

ה' באדר א' התשע"ו ( 14בפברואר )2016
(חמ )3-5027
אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)
ויושב ראש הוועדה לצמצום הריכוזיות

גילי צימנד
הממונה על איכות הסביבה

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (28א)( )5לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,אני מסמיכה את שמואל
יהודה טולקין להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם עוסקים
בעסק טעון רישוי ,או שקיים לו יסוד סביר לחשוב שעוסקים
בהם בעסק כאמור ,כדי לבדוק אם מקיימים בו את הוראות
החוק והתקנות על פיו ,לרבות תנאים ברישיון או בהיתר זמני
שנקבעו בסעיף  7לחוק.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו
במשרד להגנת הסביבה.

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'
 - 39663אופקים - 39926 ,דימונה - 40171 ,40168 ,אילת ,הוצגו
ביום י"ג בכסלו התשע"ו ( 25בנובמבר  ,)2015למשך  30ימים,
לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום ,קריית
הממשלה ,רח' התקווה  ,4באר שבע ,בלשכת הממונה על מחוז
הדרום ,משרד הפנים ,קריית הממשלה ,רח' התקווה  ,4באר שבע,
בעיריית אופקים ,בעיריית דימונה ובעיריית אילת.
י"ג בכסלו התשע"ו ( 25בנובמבר )2015

י"ט בשבט התשע"ו ( 31בדצמבר )2015
(חמ -3-2495ה)2

1

גילי צימנד
הממונה על איכות הסביבה
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשנ"ד ,עמ' .276

הודעה על עדכון סכומים
לפי חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,
התשע"ד2013-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  31לחוק לקידום התחרות
ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד( 12013-להלן  -החוק) ,הוועדה
לצמצום הריכוזיות מודיעה ,כי בהתאם לשיעור שינוי המדד
הידוע ביום ו' בשבט התשע"ו ( 16בינואר  )2016לעומת המדד
הידוע ביום כ"ה בטבת התשע"ה ( 16בינואר  ,)2015ביום ו'
בשבט התשע"ו ( 16בינואר  )2016עודכנו הסכומים המפורטים
להלן:
( )1בסעיף (29א)( )1לחוק ,במקום " 39,921,798,631שקלים
חדשים" בא " 39,523,753,665.22שקלים חדשים";
( )2בסעיף (30א)( )1לחוק -
(א) במקום " 5,988,269,795שקלים חדשים" בא "5,928,563,050.13
שקלים חדשים";
(ב) במקום " 1,996,089,932שקלים חדשים" בא 1,976,187,683.71
שקלים חדשים";
(ג) במקום " 299,413,490שקלים חדשים" בא "296,428,152.75
שקלים חדשים";
1
2

ס"ח התשע"ד ,עמ' .92
ביום כ"ה בטבת התשע"ה ( 16בינואר  )2015עודכן הסכום
ל– 5,988,269,795שקלים חדשים ,אף שלא נכלל בהודעה
על עדכון סכומים שפורסמה בילקוט הפרסומים התשע"ה,
עמ' .4076
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רמי דמארי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הדרום

               

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,ולפי חוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-ובהתאם לסעיף  14לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943,להלן  -הפקודה),
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גליל מזרחי
(להלן  -הוועדה) ,הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע
את הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה ,בילקוט הפרסומים ,4402
התשנ"ו ,עמ'  ,2819בדבר תכנית ג.6069/
תוספת
גוש  ,15510חלקות .133 ,132
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ז' בשבט התשע"ו ( 17בינואר )2016
אבי קרמפה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,4431התשנ"ו,
עמ'  ,4237לעניין תכנית מס' ג( 6069/גליל מזרחי) ,בתוספת,
בגוש  ,15510חלקות  - 133 ,132צריכות להימחק.
(חמ )3-4

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0215798
שם התכנית :הרחבת יחידות דיור
ברחוב ניסן אברהם  ,7קרית היובל ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה
המקומית לתכנון והבניה ירושלים ,ובמשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים ,מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס'.101-0215798 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
4658
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :קריית היובל ,רח' ניסן אברהם 7
קואורדינטת 216744 :X
קואורדינטת 629684 :Y
גושים וחלקות:
 30414מוסדר מס' חלקות בשלמותן 136
מטרת התכנית:
הרחבת יחידות דיור
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן:
ממגורים מיוחד למגורים ב'
 .2קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומת קרקע ו-ב' /
מפלסים  ,0.00ו ,+6.12-לשם הרחבת יחידות
הדיור הקיימות בהן ,בהתאם לנספח בינוי.
 .3קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור.
 .4הגדלת שטחי הבניה וקביעתם ל 594.33 -מ"ר
שבתוכם  567.33מ"ר שטח עיקרי ו 27.0-מ"ר
שטח שרות.
 .5קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור.
 .6קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח.
 .7קביעת הוראות לזיקת הנאה.
 .8קביעת הוראות בגין חריגות בניה להריסה.
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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר
ספרא  ,1קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה ,1
ירושלים ,טלפון .02-6290263
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 .1989 -

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0225490
שם התכנית :חלוקה חדשה ושינוי בקווי בנין,
בית צפפה ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה
המקומית לתכנון והבניה ירושלים ,ובמשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים ,מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס'.101-0225490 :
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת הבעלים
בכל תחום התכנית ובחלק מתחום התכנית.
היתרי בניה והרשאות:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
3801
שינוי
 3801א'
כפיפות
 5166ב'
כפיפות
מק 5022 /א'
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :בית צפפה
קואורדינטת 219109 :X
קואורדינטת 627763 :Y
גושים וחלקות:
גוש 30280 :מוסדר ,מס' חלקות בשלמותן 123-124
גוש 30281 :מוסדר ,מס' חלקות בחלקן 52
מטרת התכנית:
שינוי בקווי הבניין וחלוקה חדשה בשכונת בית צפפה,
ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי במערך יעודי הקרקע מאזור מגורים  5מיוחד
לאיזור מגורים א'.
 .2קביעת הוראות איחוד וחלוקה חדשה בהסכמה
בתחום חלקות  124 ,123בגוש  30280ו 52-בגוש
.30281
 .3קביעת קווי בניין מרביים בתחום תאי השטח
החדשים.
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 .4קביעת הוראות בנוי ופיתוח ותנאים למתן היתר
בניה בשטח.
 .5קביעת שטחים עם זיקת הנאה למעבר רכב.
 .6קביעת הוראות בגין עצים להעתקה ועצים לעקירה.
.7

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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר
ספרא  ,1קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה ,1
ירושלים ,טלפון .02-6290263
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 .1989 -
מאיר תורג'מן
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
 507-0181362תא/מק4340/
בסמכות הועדה המקומית
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר הפקדת תכנית מספר
 507-0181362תא/מק – 4340/מגדלי טיילת דויד
שינוי לתכנית  2077א' בסמכות הועדה המקומית.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלק מגוש מוסדר חלקות בשלמותן חלקות בחלקן
,2,4,7
5-6,8-3
6909
מיקום/כתובת:
תל אביב – יפו ,שכונת לב ת"א-חלק צפוני ,הירקון 51
מטרת התכנית:
הגדלת מלון טיילת דוד תל אביב באמצעות תוספת
שטחי בניה לבניין וכן תוספת שטחים עבור מרפסות של
מבנה המגורים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת שטח עיקרי למבנה המלון בהיקף של
 2,300מ"ר עבור שטיחם מלונאיים ומרפסות
למבנה המלון לפי סעיף 62א)א)(3)(1א( לחוק.
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 .2תוספת שטח עיקרי למבנה המגורים בהיקף של
 2,500מ"ר עבור מרפסות לדירות המגורים על
מנת ליצור הצללה ולהקטין את עומס החום .לפי
סעיף 62א)א)(1)(1א() (3לחוק.
 .3תוספת גובה של  26מטרים למבנה המלון )לא
כולל גרעין עליה לגג העליון בגובה של כ5-מ'(
כמתואר בנספח הבינוי המנחה לפי סעיף
62א)א()4א(.
 .4תוספת  1קומה למבנה המלון כמתואר בנספח
הבינוי המנחה .לפי סעיף 62א)א()4א(לחוק.
 .5תוספת גובה של של כ 19 -מטרים למבנה
המגורים ועוד כ 5 -מ' למתקן ניקוי חלונות כמתואר
בנספח הבינוי המנחה .לפי סעיף 62א)א()4א(
 .6הקמת בריכות שחיה פרטיות בסוויטות המלונאיות
ובמרפסות של דירות המגורים .לפי סעיף
62א)א() (5לחוק.
כל המעונין רשאי לעיין בשינוי התכנית ללא תשלום,
התכנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף
תכנון העיר ברח' שדרות בן-גוריון  68תל-אביב ,בימים
א',ב',ג' וה' בין השעות  ,13:00 – 08:00קומה ג' חדר
 309טלפון  .03-7247254כל המעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים,
להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת
מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
 507-0307306תא/מק4511/
בסמכות הועדה המקומית
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר הפקדת תכנית מספר
 507-0307306תא/מק – 4511/שכונת הרכבת -
איחוד וחלוקה בסמכות הועדה המקומית.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלק מגוש מוסדר חלקות בשלמותן חלקות בחלקן
24
25
6950
6
7067
מיקום/כתובת:
המסגר  ,11-19חכמי דוד  ,21קור פאול  ,1-35קור
פאול 35א' ,ריב"ל  ,11-41רחוב  ,1-33 1244רחוב
 ,2 1244רחוב  ,12-18 1244רחוב ,22-28 1244
רחוב  .40 1244רחוב .33 1245
מטרת התכנית:
אחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת בעלים על פי פרק
ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה .1965

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

עיקרי התכנית:
 .1אישור לוח הקצאות וטבלת איזון שלא בבהסכמת
בעלים לפי פרק ג' סימן ז' ,ורישום עפ"י סעיף 125
לחוק בלשכת רישום המקרקעין .לפי סעיף 62א )א(
סעיף קטן .1
 .2כל הוראות הבניה וזכויות הבניה יהיו על פי תכנית
תא/3706/א " -שכונת הרכבת".
כל המעונין רשאי לעיין בשינוי התכנית ללא תשלום,
התכנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף
תכנון העיר ברח' שדרות בן-גוריון  68תל-אביב ,בימים
א',ב',ג' וה' בין השעות  ,13:00 – 08:00קומה ג' ,חדר
 309טלפון  .03-7247254כל המעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים,
להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
דורון ספיר
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו
מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר במערכת
המקוות ,507-0317594 :תא/מק /תא/מק4451/
בסמכות הועדה המקומית
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מס'
תא/מק/
,507-0317594
המקוות:
במערכת
תא/מק – 4451/העברת זכויות )שנייה( משד' בן ציון 25
לאינשטיין  7-9בסמכות הועדה המקומית.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלק מגוש מוסדר חלקות בשלמותן
6884

38

6904

54

מיקום/כתובת:
מגרש מוסר -שד' בן ציון 25
מגרש מקבל -אינשטיין 7,9
הגדרות בתכנית:
הגדרת מונח
מונח
מגרש
מוסר

המגרש בשד' בן ציון  25בו בנוי מבנה
לשימור בהגבלות מחמירות ע"פ תכנית
השימור

מגרש

קומת הקרקע וקומת המרתף )כהגדרתם

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

מונח

הגדרת מונח

מקבל

בתכנית זו( במגרש ברחוב אינשטיין 7-9

נספח
עיצוב

תכנית עיצוב ארכיטקטוני לרחוב אינשטיין
בגוש הגדול / 1111 -א(21) 1

קומת
המרתף

קומת המרתף שנמצאת במפלס  3.10מ'
)מעל פני הים( )כפי שמוגדר בהיתר מס'
(13-837

קומת
הקרקע

הקומה שנמצאת במפלס  14.00מ' )מעל
פני הים( )כפי שמוגדר בהיתר מס' 13-
(1474

תכנית
השימור

תכנית תא2650/ב'

תכנית
ראשית

תכנית מס'  1111א'  ,1החלה על המגרש
ברחוב אינשטיין 7-9

מטרת התכנית:
עידוד שימור ושיפוץ מבנים לשימור באמצעות העברת
זכויות בניה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות ע"פ
תכנית השימור ,במגרש בשדרות בן-ציון  25ל"מגרש
המקבל" ברחוב אינשטיין  7-9עבור תוספת שטחי
משרדים ובכלל זה שימוש עבור משרדי רופאים  -בית
רופאים בקומת המרתף ומסחר.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1העברת זכויות בניה ממבנה לשימור בהגבלות
מחמירות במגרש בשד' בן-ציון ,25למגרש המקבל
ברחוב אינשטיין  ,7-9עפ"י סעיף  62א )א( ס"ק . 6
 1.1מחיקת  133.96מ"ר עיקרי במבנה לשימור
בהגבלות מחמירות בשד' בן-ציון .25
 1.2תוספת  92.20מ"ר עיקרי למסחר בקומת
הקרקע ותוספת של  36.80מ"ר שטחי שירות
ב"מגרש המקבל" עבור שטחי המסחר בקומת
הקרקע .
 1.3תוספת של  258.50מ"ר שטח עיקרי למשרדים
ובכלל זה שימוש עבור משרדי רופאים  -בית
רופאים בקומת המרתף ב"מגרש המקבל".
 .2הבטחת סיום עבודות השימור במבנה לשימור בשד'
בן-ציון  25בהתאם לתכנית השימור ולהנחיות מח'
השימור ,כתנאי למימוש זכויות הבנייה המועברות.
 .3שינוי הוראות בינוי והתרת שימוש עבור משרדים
ובכלל זה שימוש עבור משרדי רופאים  -בית
רופאים בקומת המרתף של המגרש המקבל
והתרת שימוש מסחרי בקומת הקרקע של ה"מגרש
המקבל" ,עפ"י סעיף  62א )א( ס"ק .5
 .4תוספת השטח במגרש המקבל תהייה ללא כל שינוי
בקווי הבניין ,בגובה או בחזיתות המבנה ,הכל
בהתאם למצב המאושר בתוכניות הראשיות
התקפות ובהיתרי הבנייה המאושרים .תוספת
השטח תהייה מיועדת באופן בלעדי לקומת המרתף
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וקומת הקרקע כהגדרתן בתכנית זו ובהתאם
לנספח הבינוי שבתכנית זו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מספר  7142עמוד  1050בתאריך .11/11/2015
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום ,התכנית
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון
העיר ברח' שדרות בן-גוריון  68תל-אביב ,בימים
א',ב',ג' וה' בין השעות  ,13:00 – 08:00קומה ג' חדר
 309טלפון .03-7247254
אסף זמיר
מ"מ יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה תל אביב  -יפו
מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' מק.3302/
באישור שר הפנים
תכנית מס' :בב/מק501-0186981 – 3302/
שם התכנית :התחדשות עירונית במתחם רח' הירקון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה –  1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר :מק.3302/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/105/ב ,בב ,580/בב534/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :אברבנאל ,אבוחצירא ,דנגור ,הריקון ,המכבים
גושים וחלקות:
גוש 6105 :חלקה/ות  228חלקי
גוש 7361 :חלקה/ות 138 ,122 ,114-116 :חלקי
גוש 7361 :חלקה/ות  144-174 ,41 ,118 ,140שלם
מטרות התכנית:
התחדשות עירונית במתחם תעשיה ומגורים עפ"י
סעיף 62א' )א(:
א .איחוד וחלוקה בהסכמה בכל התכנית עפ"י
סעיף).(1
ב .הרחבת כבישים.
ג .תוספת יח"ד עפ"י סעיפים ).(8,9
ד .שינוי בקוי הבנין עפ"י סעיף ).(4
ה .הרחבת דרכים עפ"י סעיף ).(3
ו .קביעת הוראות בינוי ,לרבות לגבי הבינוי
בשלבים .עפ"י סעיף ).(5
ז .קביעת הוראות להריסה ופינוי של מבנים
ארעיים וללא היתר.
ח .שינוי בחלוקת שטחי הבניה לריכוז שטחי
התעשיה עפ"י סעיף ).(6
עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד וחלוקה בהסכמה בכל התכנית וכמסומן
בתשריט ,ליצירת רצף מיטבי של שטחי המגורים,
התעשייה ,השטחים הפתוחים ושטחי הציבור

3 770

ויצירת הפרדה ירוקה בין התעסוקה והמגורים.
ב .תוספת של עד  24יח"ד מעבר ל 200-יח"ד
המותרות עפ"י תכנית בב) .580/במסגרת הקלה(.
סה"כ  224יח"ד )לא כולל דירת נכה(.
ג .שינויים בבינוי כמסומן בנספח הבינוי וכדלהלן:
 .1במגרשי המגורים תותר תוספת קומות לבניית
בנינים בני  6קומות וקומת גג חלקית מעל
קומת קרקע חלקית ומרתפי חניה ובשטח עיקרי
ממוצע ליח"ד שלא יפחת מ 65-מ"ר.
 .2בתא שטח מס'  1תותר חזית מסחרית עם
מסחר בשטח של עד  300מ"ר במקום דירות
קומת הקרקע.
 .3במגרש התעשייה )תא שטח מס'  103תותר
תוספת קומות לבנית בנין בן  31קומות מעל
קומת הקרקע .ובנוסף ל 5-קומות של מרתף
חניה )במקום  5קומות  +קומה חלקית( ע"י
העברת שטחים ממגרשי תעשיה אחרים
בתכנית .גובה הבניין לא יעלה על  130מ'
)בשינוי מהוראות תכנית בב.(580/
ד .קווי הבניין יהיו כמסומן בתשריט ובנספח הבינוי.
ה .כל המבנים המסומנים להריסה בתשריט ייהרסו
כתנאי למימוש זכויות הבניה בתא השטח בו הם
נמצאים .ההריסה תיעשה בתאום עם היחידה
לאיכות הסביבה לרבות בנושא פינוי פסולת בניין,
בדיקות קרקע וכדו'.
ו .הבינוי הסופי של כל בנין יתואם עם מהנדס העיר
בהיתר הבניה ,לרבות פיתוח המגרש ,עיצוב
אדריכלי ,עיצוב וציפוי החזיתות בחומרים קשיחים
וכדו'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 30.6.14ובילקוט הפרסומים מספר  ,6845בתאריך
.24.7.14
התכנית האמורה נמצאת מבשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  ,03-5776487ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל
אביב ,קריית הממשלה ,דרך בגין  ,125תל אביב .כל
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
חנוך זייברט
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
מרחב תכנון מקומי הרצליה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
504-0309955
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מרחב הרצליה ,ובמשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל-אביב ,מופקדת תכנית
מפורטת מספר .504-0309955
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המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי הר  / 1874 /ב
שינוי הר  / 1874 /ב 1 /
כפיפות הר  / 2000 /שבצ
כפיפות הר 2213 /
כפיפות הר  / 253 /א
כפיפות הר  /מק  / 2000 /מע
כפיפות תמא 35 /
כפיפות תמא  / 36 /א
כפיפות תמא 38 /
כפיפות תמא 38 / 3 /
כפיפות תממ 5 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הרצליה
ישוב :הרצליה ,רחוב :שמעוני דוד מס'27 :
גושים וחלקות:
גוש 6526 :מחלקה 276 :עד 276 :שלם
גוש 6526 :מחלקה 277 :עד 277 :שלם
גוש 6526 :מחלקה 280 :עד 280 :חלקי
מטרת התכנית:
תכנית הר/מק 2347 /הנה תכנית בסמכות מקומית
וביוזמת עיריית הרצליה ,אשר מטרתה הינה תכנון
משולב למגוון צרכים אשר הוגדרו כמטרה ציבורית
בהתאם לצו השר גדעון סער )אישור מטרה ציבורית(
מיום  28.10.14ולתיקון  101לחוק
התוכנית הינה תוכנית מפורטת למגרש בשטח של כ
 19דונם ביעוד מבני-ציבור ברחוב דוד שמעוני.
התוכנית מגדירה תוספת שטחים למטרת מגורים )דיור
בהישג יד( אשר מיועד למתן פתרון למצוקת הדיור
בעיר.
במגרש הקיים יוגדרו שני מתחמי פיתוח:
א .החלק המזרחי של המגרש ,בו בנויים מרכז
הספורט ומבנה הצופים.
ב .חלקו המערבי של המגרש ,בו ייבנה מתחם הכולל
עירוב שימושים :מגורים ,מבני ציבור ומסחר.
עיקרי הוראות התכנית:
 הוספת זכויות בניה ל 130-יח"ד ,מבנים ומוסדותציבור ,שטחים ציבוריים פתוחים ושטחי מסחר.
 שינוי הוראות לפי תכנית בדבר בינוי וקביעתהשימושים המותרים
 תוספת קומות ושינוי קווי בניין לפי תיקון 101ניתן לעיין בתכנית המופקדת באתר עיריית הרצליה
כשבועיים לאחר פרסום דבר הפקדתה בעיתונים,
בקישור הבא באתר העירוני:
http://handasa.herzliya.muni.il/Plane/Pages/tab
a.aspx
 .1בסרגל הקישורים שבצד ימין יש לבחור בקישורית
"תכניות בנין עיר"
 .2בשדה מספר תכנית יש לכתוב את מס' התכנית
ולאחר מכן ללחוץ על "הצג"
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יש להיכנס לתכנית ע"י לחיצה על החץ ובארכיב
המסמכים מופיעים קישורים למסמכי התכנית
הסרוקים.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית הנמצאת במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,מחלקת תכנון עיר,
ברחוב סוקולוב  22הרצליה בימים ובשעות שהמשרד
האמור פתוח לקהל.
כל הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך ע"פ סעיף  100לחוק התכנון והבניה  ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה בסוקולוב  22הרצליה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי הרצליה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
504-0330373
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מרחב הרצליה ,ובמשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל-אביב ,מופקדת תכנית
מפורטת מספר .504-0330373
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות הר 1192 /
שינוי הר 1577 /
ביטול הר 1635 /
שינוי הר  / 2000 /א
שינוי הר  / 253 /א
שינוי הר672/
כפיפות תמא 35 /
כפיפות תמא 36 /
כפיפות תממ 5 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הרצליה
ישוב :הרצליה ,רחוב :הרב קוק מס'39 :
גושים וחלקות:
גוש 6538 :מחלקה 167 :עד 167 :שלם
מטרת התכנית:
תוספת זכויות בניה מתוקף חוק התכנון והבניה
התשכ"ה  1965תיקון  101לחוק התשע"ד  2014לשם
הקמת דיור בהישג יד כמוגדר בתוספת השישית )סעיף
62א)א(.(14
הוספת שימוש מסחרי בהתאם לסעיף 62א)א (1ס.ק )(11
בתקנות התכנון והבניה.
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תכנית הר/מק 2345 /ברחוב הרב קוק  39הנה תכנית
בסמכות מקומית וביוזמת עיריית הרצליה ,אשר מטרתה
הינה להתיר בנית מבנה מגורים לדיור בר השגה
להשכרה ארוכת טווח לפי התוספת השישית תכנון
הבניין למגורים לדיור בהישג יד יהיה עבור זוגות צעירים
תושבי העיר וסביבתה ,בהתאם למדיניות וקריטריונים
אשר יקבעו ע"י עיריית הרצליה ,ומגדירה שימוש
למגורים ושטח מסחרי בקומת הקרקע בהתאם
להתחדשות העירונית המתוכננת בשכונת וייצמן.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד ממגורים ב' למגורים ג'1.
 34 .2יח"ד ,אשר יתנו מענה לדיור בהישג יד .
 .3פתרונות חניה הן למגורים והן לכל השימושים
הנלווים.
 .4תוספת קומות מ 3-מעל קומת עמודים במצב
מאושר ל 9-מעל קומת עמודים.
 .5תוספת שטח מסחרי בחזית הרחוב .
ניתן לעיין בתכנית המופקדת באתר עיריית הרצליה
כשבועיים לאחר פרסום דבר הפקדתה בעיתונים,
בקישור הבא באתר העירוני :
http://handasa.herzliya.muni.il/Plane/Pages/tab
a.aspx
 .1בסרגל הקישורים שבצד ימין יש לבחור בקישורית
"תכניות בנין עיר"
 .2בשדה מספר תכנית יש לכתוב את מס' התכנית
ולאחר מכן ללחוץ על "הצג"
 .3יש להיכנס לתכנית ע"י לחיצה על החץ ובארכיב
המסמכים מופיעים קישורים למסמכי התכנית
הסרוקים.
.4

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית הנמצאת במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,מחלקת תכנון עיר,
ברחוב סוקולוב  22הרצליה בימים ובשעות שהמשרד
האמור פתוח לקהל.
כל הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך ע"פ סעיף  100לחוק התכנון והבניה  ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה בסוקולוב  22הרצליה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי הרצליה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
504-0330381
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
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לתכנון ולבניה מרחב הרצליה ,ובמשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל-אביב ,מופקדת תכנית
מפורטת מספר .504-0330381
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות הר 1192 /
שינוי הר 175 /
ביטול הר 1635 /
שינוי הר  / 2000 /א
שינוי הר  / 253 /א
שינוי הר672/
כפיפות תמא 35 /
כפיפות תמא 36 /
כפיפות תממ 5 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הרצליה
ישוב :הרצליה ,רחוב :שמשון הגיבור מס'11 :
גושים וחלקות:
גוש 6538 :מחלקה 596 :עד 596 :שלם
מטרת התכנית:
תוספת זכויות בניה מתוקף חוק התכנון והבניה
התשכ"ה  1965תיקון  101לחוק התשע"ד  2014לשם
הקמת דיור בהישג יד כמוגדר בתוספת השישית )סעיף
62א)א(.(14
הוספת שימוש מסחרי בהתאם לסעיף 62א)א (1ס.ק
) (11בתקנות התכנון והבניה.
תכנית הר/מק 2346 /ברחוב שמשון הגיבור  11הנה
תכנית בסמכות מקומית וביוזמת עיריית הרצליה ,אשר
מטרתה הינה להתיר בנית מבנה מגורים לדיור בר
השגה להשכרה ארוכת טווח לפי התוספת השישית
לחוק התכנון והבניה ותיקון  101לחוק.
התכנית מאפשרת לזוגות צעירים לגור במרכזי הערים
בהם שכר הדירה או מחיר הדירה לרכישה הינו גבוה.
תכנון מתחם זה הינו חלק ממדיניות העירייה להשאיר
את תושבי הרצליה בעיר על מנת שלא יידרשו לחפש
פתרונות דיור במקומות אחרים בארץ ,וזוהי הזדמנות
להניב יחידות דיור חדשות במחירים מפוקחים בעיר.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינויי ייעוד ממגורים ב' למגורים ג'.
 .2הוספת יח"ד מ 13-במצב מאושר ל 40-יחידות דיור
בשטח של כ 2640.8-מ"ר עיקרי.
 .3תוספת קומות מ 3-מעל קומת עמודים במצב
מאושר ל 9-מעל קומת עמודים.
 .4הסדרת חניה בתחום המגרש הן למסחר ולציבור
הרחב והן למגורים.
 .5שימוש מסחרי בחזית הרחוב .
 .6קביעת אזורים בתחום המגרש בהם תותר זיקת
הנאה לציבור.
ניתן לעיין בתכנית המופקדת באתר עיריית הרצליה
כשבועיים לאחר פרסום דבר הפקדתה בעיתונים,
בקישור הבא באתר העירוני :

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

http://handasa.herzliya.muni.il/Plane/Pages/tab
a.aspx
 .1בסרגל הקישורים שבצד ימין יש לבחור בקישורית
"תכניות בנין עיר"
 .2בשדה מספר תכנית יש לכתוב את מס' התכנית
ולאחר מכן ללחוץ על "הצג"
 .3יש להיכנס לתכנית ע"י לחיצה על החץ ובארכיב
המסמכים מופיעים קישורים למסמכי התכנית
הסרוקים.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית הנמצאת במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,מחלקת תכנון עיר,
ברחוב סוקולוב  22הרצליה בימים ובשעות שהמשרד
האמור פתוח לקהל.
כל הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך ע"פ סעיף  100לחוק התכנון והבניה  ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה בסוקולוב  22הרצליה.
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי הרצליה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
הר/מק/1839/ו 504-0133587 -
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר הר/מק/1839/ו .504-0133587 -
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות הר  / 1635 /א
שינוי הר 1839 /
כפיפות הר  / 2000 /ב
כפיפות הר  / 2000 /מ
כפיפות הר  / 253 /א
כפיפות הר  /מק  / 1635 /ב
כפיפות הר  /מק  / 2000 /מב
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הרצליה
ישוב :הרצליה ,שכונת המסילה
גוש  6522חלקה  158וחלקי חלקה 189
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6522 :מחלקה 158 :עד 158 :שלם
גוש 6522 :מחלקה 189 :עד 189 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
תכנית מפורטת לתכנית מתארית הר 1839/ומטרתה
קביעת מיקום שטח למבנים ומוסדות ציבור ומגורים א'

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

בשטח החלקה ,כמו כן קביעת אופי הבינוי וחלוקה
למגרשים תוך הגדלת זכויות בניה לשב"צ.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 03/04/2015ובילקוט פרסומים מספר  ,7033עמוד
 ,5369בתאריך .06/05/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה הרצליה רח' סוקולוב  ,22ובמשרדי הועדה
המחוזית ,מחוז תל-אביב ,כתובת :בגין  ,125תל-אביב
טלפון  .7632585-03כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
משה פדלון
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה
מרחב תכנון מקומי חולון
הודעה בדבר אישור תכנית מקומית מפורטת מספר
505-0186403
שם התכנית :ח/מק/180/ד בית משען – רח' מודיעין 19
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מפורטת מס'  ,505-0186403ח/מק 180/בית משען -
רחוב מודיעין ) 19גרסת  29גרסת תשריט :(21
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
התייחסות לתכניות הבאות:
מספר התכנית:
סוג היחס:
ח1/
כפיפות
ח15/1/
כפיפות
ח23/1/
כפיפות
ח2/1/
כפיפות
ח/180/ב
שינוי
תמ"א38/
כפיפות
תמ"א/1/38/א
כפיפות
תמ"א2/38/
כפיפות
תמ"א3/38/
כפיפות
תמ"א/10/ד10/
כפיפות
תמא2/4/
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :חולון ,רחוב :מודיעין 19
גושים וחלקות:
גוש 7173 :חלקה  ,257גוש 7174 :חלקות 112,189
מטרת התכנית:
הסדרה סטטוטורית למבנה הקיים; באמצעות שינוי קווי
בניין ,שינוי הוראות בדבר מספר קומות וחלוקת שטחי
הבנייה בין קומות המבנה ,כל זאת ללא הוספת שטחים
עיקריים ,אך בהוספת שטחי שרות עד  30%מהשטח
המותר לבניה.
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עיקרי הוראות התכנית:
 .1חלוקה מחדש של סך זכויות שטחי הבניה
המותרים בבניין ,ללא תוספת שטחים עיקריים.
 .2הוספת שטחי שרות עד  30%מהשטח המותר
לבניה לפי 62א)א(1סעיף קטן .4
 .3שינוי קווי הבניין לפי סעיף62 ,א)א( סעיף קטן .4
 .4שינוי הוראות בינוי לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן -5
ובכלל זה
 ביטול דרישה לקומת עמודים מפולשת לטובתקומת כניסה לשימוש דיירי המבנה.
 שינוי דרישה לקומה  9חלקית בשטח  250מ"רלדירות גג ,לטובת קומה מלאה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 11.09.2015ובילקוט הפרסומים מספר ,7103
התשע"ה ,עמוד  ,8373בתאריך .26.08.2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חולון בבניין העירייה ברחוב ויצמן ,58
חולון ,טלפון ,03-5027222 :וכן במשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב ,בכתובת :דרך
מנחם בגין  ,125תל-אביב  ,67012טלפון:
 .03-7632588כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
זוהר נוימרק
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה חולון
מרחב תכנון מקומי קרית אונו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
 – 508-0354290הסדרת גבולות מגרשים
וקווי בניין ברח' צה"ל 1-19
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית אונו ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז תל אביב ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר  – 508-0354290הסדרת גבולות מגרשים וקווי
בניין ברח' צה"ל 1-19
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
קא ,413/תממ ,214/תממ 66/א'
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קרית אונו .רחובות :צה"ל 1-19
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6490 :חלקות235-237 ,228 :
עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת ייעודי הקרקע בתחום התכנית על פי מצב קיים
בפועל ועל מנת לאפשר מימוש חיזוק מבנים על פי
תכנית קא.413/
 .1אחוד וחלוקה מחדש תוך הגדלת שטח לבניני ציבור.
 .2מתן אפשרות לבניה על פי תכנית קא 413/תוך שינוי
המרחקים המינימליים מגבולות המגרשים על פי
הבינוי המוצע ,לבניית הרחבות מרפסות וממ"דים.
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 .3חיזוק המבנים הקיימים ,הרחבת הדירות הקיימות
כולל ממ"דים ,מרפסות ,מעליות ,וגרם מדרגות,
בניה בקומת עמודים ותוספת של  2קומות וקומת
גג חלקית על פי תמ"א 38/ותוכנית קא413/
והתוכניות התקפות.
 .4קביעת מספר הקומות במגרש  7קומות כולל קומת
קרקע  +קומת גג חלקית.
 .5הקמת קומת מרתף לצורך בניה של חניון תת
קרקעי בשטח שבין הבניינים שעל החלקות 235
ו.236 -יותר קו בנין  0בין החלקות לצורך זה.
 .6יידוע הציבור הנדרש בסעיף .6.1.4ג בתכנית
קא.413/
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה אונו ,רח' יצחק רבין 41
קרית אונו .העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית )כתובת :דרך מנחם בגין  125תל-אביב,
טלפון.(03-7632580 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
נפתלי כהן
מ"מ יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית אונו
מרחב תכנון מקומי רמת השרון
תכנית מפורטת מספר 553-0156059
באישור שר הפנים
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר .553-0156059
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי רש 354 /
שינוי רש  /מק 859 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רמת השרון
ישוב :רמת השרון
שכונה :רחוב :קהילת בבל מס' בית2 :
שכונה :רחוב :שרף מס' בית.4 ,2 :
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6417 :מחלקה 879 :עד 879 :שלם
גוש 6417 :מחלקה 883 :עד 883 :שלם

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי גבולות החלקות  879ו 883-בגוש ,6417
בהסכמת הבעלים.
 .2שינוי קווי הבניין הקיימים בעקבות שינוי גבולות
החלקות.
 .3הסדרת חריגות קיימות מקווי הבניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 28/08/2015ובילקוט פרסומים מספר  ,7115עמוד
 ,8770בתאריך .10/09/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז,
)כתובת :מנחם בגין  125תל אביב ,טל' ,03-7632580
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
שירה אבין
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון
מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
302-0266205
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז חיפה ,מופקדת תכנית מפורטת מספר
 - 302-0266205שינוי הוראות בניה -יורם כהן.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
חד761/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :חדרה.
רחוב קדימה  22גבעת-אולגה.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10572 :חלקות במלואן :מגרש 243/5381
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי בהוראות הבניה למרתף בתא שטח .101
ב .שינוי בקו בניין צפוני בתא שטח .101
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת שינוי בהוראות הבניה למרתף ,על ידי
תוספת מבוקשת של  20מ"ר לשטחי שירות בנוסף
ל 50-מ"ר מאושרים בקומת מרתף.
ב .קביעת קו בניין צפוני בחלקה בין  2.40ל,4.0 -
כמפורט בתשריט.
ג .תוספת השטחים ושינוי קו הבניין הצפוני מתייחסת
ליח"ד המסומנת באות א' בתא שטח  101בתשריט
ובנספח הבינוי.
ד .שינוי בקו בנין צפוני למסד ,למפרסת ומצללה וכן
לחצר אנגלית ל 2.4 -מ'.

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,רח' הלל יפה  9חדרה,
טלפון .04-6303741 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית )כתובת :שד הפלי"ם  15בנין ב',
חיפה ,טלפון.(04-8633427 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי חדרה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
302-0328062
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז חיפה ,מופקדת תכנית מפורטת מס'
 - 302-0328062בית אבות  -תוספת שטחים  -שי חי
יזמות.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
חד1212/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הלל יפה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10036 :חלקות במלואן124 ,122 :
מטרת התכנית:
תוספת שטחים בקומה שביעית בבית אבות ברחוב
הלל-יפה חדרה.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת  479מ"ר בשטחים עיקריים בקומה השביעית
על פי סעיף 62א)א() (16לחוק.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,רח' הלל יפה  9חדרה,
טלפון ,04-6303728 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית )כתובת :שד הפלי"ם  15בנין ב',
חיפה ,טלפון.(04-8633427 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
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העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי חדרה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
302-0330076
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז חיפה ,מופקדת תכנית מפורטת מספר 302-
 - 0330076מתחם אמניר אזור תעשיה חדרה.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות חד812/
שינוי חד/248/ד
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :חדרה
אזור תעשיה –חדרה.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10014 :חלקות במלואן234 ,233 :
גוש 10014 :חלקי חלקות,230 ,29 ,28 ,23 ,22 ,21 :
231
מטרת התכנית:
איחוד של חלקות  21-23ו .233-חלוקתן לשני תאי
שטח המאפשר תכנון נכון  ,וזאת ללא שינוי סך שטח כל
ייעוד קרקע .קביעת קווי בנין לתאי השטח.
עיקרי התכנית:
 .1איחוד וחלוקת חלקות ללא שינוי בשטח הכולל של
כל יעוד קרקע ,לפי סעיף 62א)א(1
 .2קביעת קווי בניין לפי סעיף 62א)א(.4
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,רח' הלל יפה  9חדרה,
טלפון .04-6303741 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית )כתובת :שד הפלי"ם  15בנין ב',
חיפה ,טלפון.(04-8633427 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
צביקה גנדלמן
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה
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מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה
הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מספר
351-0334045
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מנשה-אלונה ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז חיפה ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר .351-0334045
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ל מ 414 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מנשה
ישוב :מצפה אילן
מגרשי המגורים בישוב מצפה אילן
גושים חלקות לתכנית:
גוש 8719 :מחלקה 5 :עד 5 :חלקי
גוש 20369 :מחלקה 5 :עד 5 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטחי הבניה ושינוי הוראות למחסנים במגרשי
המגורים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת שטח עיקרי  7%או  50מ"ר הקטן מביניהם
בשטחי המגורים ליחידת דיור.
 .2תוספת שטח עיקרי  7%או  50מ"ר הקטן מביניהם
למבני מגורים זמניים  ,מגורים א' הנחיות מיוחדות
)תאי שטח  400-401מתכנית מ.(414/
 .3הגדלת התכסית
 .4שינוי הוראות וקווי בנין למחסנים הכלולים בשטחי
השירות המותרים בתכנית מ 414/כך שניתן להציב
מחסנים במרווחים.
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,מרכז אזורי מנשה ,ד.נ
חפר ,טל'  ,04- 6177307העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת :קרית הממשלה,
חיפה .טל' ( 04 - 8616222
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
אילן שדה
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מנשה-אלונה

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

הועדה לתכנון ובניה קריות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
352-0326421
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה קריות ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה חיפה ,מופקדת תכנית מפורטת מספר
.352-0326421
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק/134/ג
כפיפות ק130/
כפיפות ק213/
כפיפות ק290/
כפיפות ק/316/א
כפיפות ק/316/ב
כפיפות ק316/
כפיפות ק/130/א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קרית ביאליק ,הדקלים  ,23קרית ביאליק
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 11534 :מחלקה 2 :עד 2 :בשלמות
מטרת התכנית:
הקמת מרפסות ומעלית בקו בניין צדדי צפוני במבנה
מספר .23
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין צדדי צפוני עפ"י סעיף  62א' )א(): (4
* הקטנת חלק מקו בניין צדדי צפוני מ  4.0 -מ' ל 1.0
מ' לטובת מרפסות.
* הקטנת חלק מקו בניין צדדי צפוני מ  4.0 -מ' ל 0.0
מ' לטובת מעלית.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .ובאתר האינטרנט
של הועדה בכתובת  WWW.VKRAYOT.CO.ILכל
מעוניין בקרקע בבנין או בכל פרט תיכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סע'  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
קריות ,רח' הגדוד העברי  4קרית מוצקין ,טלפון:
 ,04-8715291העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית חיפה ,כתובת :רח' פל ים  ,15חיפה,
טלפון.04-8616222 :
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 – .1989
יוסי אזריאל
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

מחוז מרכז
מרחב תכנון מקומי גבעת שמואל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
427-0340760
שם תכנית:רח' ביאליק -54שינוי לתוכנית מס'
ממ6/3/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעת שמואל ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז מרכז ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר .427-0340760
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ממ6/3/
כפיפות תמא2/4/
כפיפות ממ2/3/
כפיפות ממ950/
כפיפות ממ/במ3/
כפיפות ממ/מק1/3098/
כפיפות ממ/מק5/3/
כפיפות ממ3180/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :גבעת שמואל
ישוב :גבעת שמואל
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6392 :מחלקה 314:עד 314:בשלמות
מטרות התכנית:
הוספת שטחי בניה עיקריים.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטחי בניה בדירות מגורים בשטח כולל של
 152.6מ"ר בהתאם לנספח בינוי.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,גבעת שמואל רח' גוש
עציון  ,11טל .03-7266847 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת :הרצל  ,91רמלה,
טלפון.(08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
יוסי ברודני
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל
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מרחב תכנון מקומי מודיעין
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
420-0326272
שינוי לתכניות מתאר מקומיות מד 20/ומד/מק1 /20/
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'  ,420-0326272שינוי לתכניות מתאר
מקומיות מס' מד 20/ומד/מק. 1 /20/
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
מודיעין-מכבים-רעות ,שכונה :מרכז עינב ,רחוב הסתת.
קואורדינאטות:
ציר 196550 :X
ציר 643675 :Y
גוש וחלקה:
גושים 5892 :חלקה בשלמותה51,52 :
מטרות התכנית:
הגדלת סך זכויות הבניה במגרש.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות הבניה ב 40%-מ 60%-שהינם סך
השטחים המאושרים לבניה לפי תכנית מד 20/לסה"כ
 84%שטח בניה מותר לפי סעיף 62א)א)(3)(1א( ולפי
סעיף 62א)א)(3)(1ב(.
הודעה על פרסום התוכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12.11.2015ובילקוט פרסומים מס'  7184מיום
.12.01.2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה מודיעין רח' תלתן  ,1מודיעין ,טלפון
 ,08-9726058וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז מרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טלפון
 ,08-9788444וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל) .עיריית
מודיעין ,מדור מידע תיכנוני :ימים א' ,ד' בשעות
 8:30-12:00וביום ב'  13:30-17:00או בהתאם
למפורסם באתר העירייה(.
חיים ביבס
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מודיעין
מרחב תכנון מקומי נתניה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
408-0265348
נת/מק/20/401/א - 27/סגירת מרפסות  -בני ברמן 1
עיר ימים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ובנייה מחוז וועדה מחוזית מרכז מופקדת תכנית
מפורטת :מספר .408-0265348
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המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
כפיפות נת/20/401/א
כפיפות נת/20/401/א7/
כפיפות נת/3/401/א
כפיפות נת400/7/
כפיפות נת/מק/20/401/א1/
כפיפות נת/מק/20/401/א13/
שינוי נת/מק/20/401/א13/
השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
רשות מקומית  -נתניה.
רחוב :ברמן בני  1שכונה :עיר ימים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 9043 :חלקות במלואן33 :
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטח עיקרי של  441מ"ר להגדלת מרפסות
קיימות עפ"י סעיף 62א)א())(16א()(1
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים א,ד,ה משעה
 8.30עד  11.30וביום ב ,משעה  12.00עד  ,16.00כל
מעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה,
הצורן  ,6אזה"ת ק .ספיר ,נתניה ,טלפון09-8603170 :
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית  /ערר
)כתובת :רח' מוצקין  ,91רמלה ,טלפון.(08-9788444 :
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 .1989 -
מרחב תכנון מקומי נתניה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מספר 408-0093773
נת/מק - 55/553/מגורים רח' בר אילן  - 47משפ' ניתאי
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מספר .408-0093773
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי לתוכנית 1/263
שינוי לתוכנית נת/100/ש1/
שינוי לתוכנית נת7/400/
השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית  -נתניה.
רחוב :בר אילן  47שכונה :מרכז העיר
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 8267 :חלקי חלקות793 ,789 ,417 :

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קווי בנין עפ"י סעיף 62א )א( ) (4לחוק.
 .2ניוד שטחים בין הקומות עפ"י סעיף 62א)א() (9לחוק.
 .3תוספת שטח עיקרי מ 211.8-מ"ר ל 233-מ"ר עפ"י
סעיף 62א )א( ) (9לחוק.
 .4הגדלת תכסית עפ"י סעיף 62א )א( ) (5לחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 27/03/2015ובילקוט הפרסומים מספר  ,7016בעמוד
 ,4629בתאריך .01/04/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה ועדה מקומית לתכנון ובניה הצורן ,6
אזה"ת ק .ספיר ,נתניה ,טל'  09-8603170ובמשרדי
הועדה המחוזית מחוז מרכז ,כתובת :רח' מוצקין ,91
רמלה ,טל'  .08-9788444כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נתניה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מספר 408-0273987
נת/מק/1/5/537/ב מתחם ראדין  -תוספת יחידות דיור
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מספר 408-0273987
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי נת7/400/
שינוי נת5/1/537/
השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית  -נתניה.
רחוב :רזניק דוד  7שכונה :נווה עוז
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 8449 :חלקות במלואן34 :
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת  21יח"ד מ 50-יח"ד ל 71-יח"ד עפ"י סעיף
62א )א( ) (8לחוק
ב .תוספת  1435מ"ר שטחי בנייה מ 12896-מ"ר ל-
 14331מ"ר עפ"י סעיף 62א)א)(1)(1א() (3לחוק.
ג .קביעת גובה בנין עפ"י סעיף 62א)א()4א( לחוק.
ד .הגדלת תכסית קרקע מ 30%-ל 31%-עפ"י סעיף
62א)א() (9לחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 11/09/2015ובילקוט הפרסומים מספר  ,7115בעמוד
 ,8773בתאריך .10/09/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה ועדה מקומית לתכנון ובניה הצורן ,6
אזה"ת ק .ספיר ,נתניה ,טל'  09-8603170ובמשרדי
הועדה המחוזית מחוז מרכז ,כתובת :רח' מוצקין ,91

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

רמלה ,טל'  .08-9788444כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ש .שר
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה נתניה
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מספר
רצ /מק413-0165308- 114/6/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה ,1965 -בדבר אישור שינוי תכ' מתאר
מספר רצ /מק413-0165308- 114/6/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ1/1 /
פירוט לתוכנית
רצ/1/1/ג
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
רח' בלפור  ,9מולכו שלמה ,11ראשון לציון.
חלקות בשלמותן:
גוש ,3931 :חלקה47:
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי הוראות בינוי הכוללות :שינוי בקווי בניין ,שינוי
במס' הקומות ,שינוי מס' יח"ד ושינוי בשטחיי ניוד
שטחים בין הקומות ללא שינוי בזכויות בניה מאושרות.
 1תוספת יח"ד מ-14-ל 25-ללא שינוי בזכויות הבניה
עפ"י סעיף קטן בחוק 62א)א( סעיף קטן .8
 2גובה הבניין לא יעלה על  29מ' ועל  6.5קומות על
עמודים ,עפ"י סעיף קטן בחוק 62א)א( סעיף קטן .5
 3ניוד זכויות עיקריים ושרות עד  10%מקומה
לקומה ,ללא שינוי בזכויות הבנייה  .תותר העברת
שטחים עיקריים לעיקריים ושטחי שירות לשירות
עפ"י סעיף קטן בחוק 62א)א(סעף קטן .6
 4שינוי קווי בניין צדדים מ 6.00-מ' ל 3.60-מ' ,עפ"י
סעיף קטן בחוק 62א)א( סעיף קטן .4
 5הריסת מבנים קיימים.
 6הקלה ב 6%-שטח בניה עיקרי ,עפ"י סעיף קטן
בחוק  62א)א( סעיף קטן .9
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 29.1.15ובילקוט הפרסומים ,מספר  ,6982עמוד
 ,3333בתאריך 3.2.15
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשל"צ ,הכרמל  20ראשל"צ ,טלפון:
 03-9547577ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז,
כתובת :הרצל  ,91קרית ממשלה ,רמלה ,טלפון:
 ,.08-9788444כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מספר
רצ /מק413-0171165 – 111/22/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה ,1965 -בדבר אישור שינוי תכ' מתאר
מספר רצ /מק413-0171165 – 111/22/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ1/1/
שינוי לתוכנית
רצ22/1/
רצ1/25/1/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
רח' נחמיה  107ראשון לציון.
חלקות בשלמותן:
גוש  ,4246חלקה139 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנין בהתאם לתשריט .סעיף בחוק  62א)א(
סעיף קטן .4
הגדלת שטח תכסית קרקע לתא שטח  139/1עפ"י
סעיף קטן .5
העברת זכויות מקומה לקומה  19.85%עפ"י סעיף
בחוק  62א)א( סעיף קטן .5
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 21/8/15ובילקוט הפרסומים מספר  ,7103עמוד
 ,8378בתאריך26/8/15
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשל"צ ,הכרמל  20ראשל"צ ,טלפון:
 03-9547577ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז,
כתובת :הרצל  ,91קרית ממשלה ,רמלה ,טלפון:
 ,08-9788444כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מספר
רצ/מק413-0215194 29/3/2/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה ,1965 -בדבר אישור שינוי תכ' מתאר
מספר רצ /מק413-0215194 29/3/2/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ1 /1 /
שינוי לתוכנית
כפיפות לתוכנית תמא /34 /ב4 /
תמא2 /4 /
רצ /1 /1 /יג
רצ /מק2 /66 /1 /
רצ4 /3 /2 /1 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
שכונה :רמת אליהו ,רחוב :מבצע משה ,מס' בית32 :
רחוב משני :מבצע ברוש
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חלקות בשלמותן:
גוש ,5747 :חלק חלקה 103 :בשלמות
מגרשים לתכנית :
מגרש 168 :מתוכנית :רצ4 /3 /2 /1 /
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת זיקת הנאה למעבר תשתיות.
 .2שינוי קוי בנין.
 .3מלבד הוראות  1ו 2-לעיל ,כל יתר ההוראות
מתכניות תקפות רצ 4 /3 /2 /1 /ורצ 1/1/על
תיקוניה ממשיכות לחול.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 14.8.2015ובילקוט הפרסומים מספר  ,7092עמוד
 7948בתאריך 12.8.2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשל"צ ,הכרמל  20ראשל"צ ,טלפון:
 03-9547577ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז,
כתובת :הרצל  ,91קרית ממשלה ,רמלה ,טלפון:
 ,08-9788444כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דב צור
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי רעננה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מספר
 ,416-0340919רע/מק 834/קמפוס טבע רעננה
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מתאר
מפורטת מספר  416-0340919רע/מק 834/קמפוס
טבע רעננה
המהווה יחס לתכניות הבאות:
שינוי רע  / 2002 /ו
שינוי רע  /בת 2002 /
שינוי רע  /מק  / 2002 /יג
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רעננה
ישוב :רעננה
תאור מקום :בין רחוב התדהר לרחוב דולב
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 7658 :חלקות122 , 116 :
גוש 7658 :חלקי חלקה117 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1העתקת רצועת השצ"פ ושינוי ייעודה לדרך.
 .2קביעת קווי בניין.
 .3איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 16/10/2015ובילקוט פרסומים מספר  ,7133עמוד
 ,710בתאריך .26/10/2015

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה רעננה השוק  ,6רעננה ,טלפון:
 09-7610516ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז,
כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון .08-9788444 :כל
המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
איתן גינזבורג
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
מרחב תכנון מקומי גזר
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
) 426-0330738גז/מק(25/11/
נמסרת בזו הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר ) 426-0330738גז/מק – (25/11/משמר דוד.
גרסאות תשריט  ,12תקנון .12
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס
מספר תכנית
שינוי
גז13/11/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :משמר דוד
x 190898
קואורדינטה:
y 636806
קואורדינטה:
גושים /חלקות לתכנית:
גוש ,5143 :מוסדר ,חלקי חלקות34 ,15 :
מטרת התכנית:
הוספת שטח שרות לקומת מרתף.
הוספת שטח עיקרי לקומת מרתף.
הוספת קומה.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטח שרות לקומת מרתף עפ"י סעיף )62א(
ס"ק  15סה"כ תוספת  65מ"ר.
תוספת שטח עיקרי לקומת מרתף עפ"י סעיף ) 62א(
ס"ק  17סה"כ  35מ"ר.
תוספת קומה  3קומות )במפלס המרתף( במקום 2
קומות כשטח עיקרי עפ"י סעיף )62א( ס"ק .9
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 03/09/2015ובילקוט פרסומים מספר  ,7134עמוד
 ,746בתאריך .11.11.2015
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה גזר .כתובת :בית חשמונאי ד.נ .שמשון
 - 99789טלפון ,08-9274082 :כל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
פטר וייס
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גזר

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

מרחב תכנון מקומי מזרח השרון
הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מספר
458-0250233
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מזרח השרון ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז מרכז מופקדת תכנית מפורטת
מספר .458-0250233
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי מש 136 / 1 / 7 /א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קלנסואה
ישוב :קלנסואה
הרחבת שכונת מגורים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 7862 :מחלקה 2 :עד 2 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקווי בנין במגרש  100/29חלקה  2בגוש 7862
ושינוי לבינוי.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניו בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה .העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת :הרצל  ,91רמלה,
טלפון.(08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי מזרח השרון
הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מספר
458-0352658
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מזרח השרון ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז מרכז מופקדת תוכנית מפורטת
מספר .458-0352658
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות מש 33 / 1 / 7 /ב
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קלנסואה
ישוב :קלנסואה
המקום נמצא באזור תעשיה קלנסווה בכניסה
הצפונית של קלנסוה
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גושים /חלקות לתכנית:
גוש 7869 :מחלקה 10 :עד:
גוש 7869 :מחלקה 34 :עד:
גוש 7869 :מחלקה 35 :עד:
גוש 7870 :מחלקה 16 :עד:
גוש 7870 :מחלקה 18 :עד:
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי תוואי דרך מס  4באזור תעשיה קלנסווה
 10חלקי
 34חלקי
 35חלקי
 16חלקי
 18חלקי

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניו בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה .העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת :הרצל  ,91רמלה,
טלפון.(08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי מזרח השרון
הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מספר
458-0358176
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מזרח השרון ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז מרכז מופקדת תכנית מפורטת
מספר .458-0358176
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי מש 136 / 1 / 7 /א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קלנסואה
ישוב :קלנסואה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 7873 :מחלקה 15 :עד 15 :חלקי
גוש 7873 :מחלקה 21 :עד 21 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
הקטנת קו בנין אחורי .
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניו בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה .העתק ההתנגדות יומצא
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למשרדי הועדה המחוזית )כתובת :הרצל  ,91רמלה,
טלפון.(08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
ציון סוקי
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מזרח השרון
מרחב תכנון מקומי קסם
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
451-0372441
שם תכנית :שינוי הוראות בניה
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז מרכז ,מופקדת תכנית מפורטת מספר
.451-0372441
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק1/3000/
כפיפות תמא2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :כפר קאסם
ישוב :כפר קאסם
קואורדינאטה 668900 X
קואורדינאטה 197335 Y
גושים /חלקות/מגרשים לתכנית:
גוש  8864ח"ח  143מגרש 21/58A
מטרות התכנית:
אישור קווי בניין
תוספת שטחי בניה עיקריים ושטחי שירות תת קרקעיים.
העברת שטחי בניה בין הקומות
עיקרי הוראות התכנית:
אישור קווי בניין למבנה הקיים בהתאם למצב הקיים.
הוספת  50מ"ר שטחי בניה עיקריים ו 195 -שטחי
שירות תת קרקעיים.
העברת שטחי בניה בין הקומות.
אישור  46%תכסית בניה.
קביעת הוראות בניה.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,קסם רח' ע.אלכרים
קאסם  ,10כפר קאסם טלפון ,03-9370241 :העתק

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת:
הרצל  ,91רמלה ,טלפון.(08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי קסם
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
451-0374371
שם תכנית :שינוי הוראות בניה
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז מרכז ,מופקדת תכנית מפורטת מספר
.451-0374371
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק1/3000/
שינוי ק/מק3518/
כפיפות תמא2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :כפר קאסם
ישוב :כפר קאסם
קואורדינאטה 669126 X
קואורדינאטה 197189 Y
גושים /חלקות /מגרשים לתכנית:
גוש  8864ח"ח  29מגרש  29/4לפי תכנית ק1/3000/
מטרות התכנית:
תוספת שטחי בניה ,עיקרי ושירות ,הגדלת שטח
המסחר ,תוספת יחידת דיור ,ותוספת קומה.
עיקרי הוראות התכנית:
הוספת  128מ"ר שטחי בניה עיקריים ו 575-מ"ר שטחי
שירות תת קרקעיים.
המרת  103מ"ר שטחי בניה עיקריים משימוש מגורים
לשימוש משרדים ומסחר ,סה"כ  209מ"ר שטח למסחר
ומשרדים בתחום המגרש.
הוספת יחידת דיור ,סה"כ  7יח"ד.
הוספת קומה רביעית.
אישור קווי בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע.
אישור  57%תכסית בניה .
קביעת הוראות בניה.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,קסם רח' ע.אלכרים

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

קאסם  ,10כפר קאסם טלפון ,03-9370241 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת:
הרצל  ,91רמלה ,טלפון.(08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי קסם
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
451-0376590
שם תכנית :הוספת שטח למסחר ושינוי הוראות בניה
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז מרכז ,מופקדת תכנית מפורטת מספר
.451-0376590
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק1/3000/
כפיפות תמא2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :כפר קאסם
ישוב :כפר קאסם
קואורדינאטה 669588 X
קואורדינאטה 197943 Y
גושים /חלקות/מגרשים לתכנית:
גוש  ,8870ח"ח  ,142 ,85מגרש ,85/12
לפי תכנית ק1/3000/
מטרות התכנית:
הוספת שטח למסחר.
תוספת שטחי בניה .
תוספת קומות ויחידת דיור
קביעת קווי בניין
עיקרי הוראות התכנית:
המרת  67מ"ר שטח עיקרי משימוש מגורים למטרת
מסחר.
תוספת  50מ"ר שטחי בניה עיקריים ו 233 -מ"ר שטחי
שירות תת קרקעיים.
תוספת קומה ,סה"כ  4קומות ועליית גג ותוספת יחידת
דיור ,סה"כ  4יח"ד.
קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע.
העברת שטחי בניה בין הקומות.
קביעת הוראות בניה.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
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ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,קסם רח' ע.אלכרים
קאסם  ,10כפר קאסם טלפון ,03-9370241 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת:
הרצל  ,91רמלה ,טלפון.(08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
אורית רישפי
יו"ר הועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה קסם
מרחב תכנון מקומי שורקות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר/מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה  1965 -בדבר הפקדת תכנית
מפורטת  ,456-0213108המהווה שינוי לתוכנית
 456-0113506ושינוי לתוכנית בר36/353/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :גדרות
ישוב :עשרת
גוש 4985 :מחלקה 454 :עד 454 :בשלמות
גוש 4985 :מחלקה 456 :עד 456 :בשלמות
גוש 4985 :מחלקה 451 :עד 451 :חלקי
גוש 4985 :מחלקה 452 :עד 452 :חלקי
גוש 4985 :מחלקה 453 :עד 453 :חלקי
גוש 4985 :מחלקה 455 :עד 455 :חלקי
גוש 4985 :מחלקה 457 :עד 457 :חלקי
גוש 4985 :מחלקה 462 :עד 462 :חלקי
מטרות התכנית:
הסדרת קווי בנין שיאפשרו לנצל בצורה אופטימלית את
תכנון ותפעול המפעל.
הוספת שטחי שירות נוספים מתחת לקרקע הנדרשים
למיון ואחסנת הביצים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קווי בניין דרומי ומזרחי מ 5-מ' ל 0-מ' כמסומן
בתשריט וזאת בסמכות הועדה המקומית עפ"י
סעיף 62א)א() (4לחוק התכנון והבניה.
 .2תוספת קומה אחת תת קרקעית בנוסף למספר
הקומות המוגדר בתכנית  ,456-0113506וזאת
בסמכות הועדה המקומית עפ"י סעיף 62א)א()4א(
לחוק התכנון והבניה.
 .3הוספת  2,277מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים
אשר נועדו לשרת שטחים למטרות עיקריות
המותרים לבניה לפי תכנית  456-0113506וזאת
בסמכות הועדה המקומית עפ"י סעיף 62א)א()(15
לחוק התכנון והבניה.
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 .4הגדלת תכסית הקרקע לעומת התכסית המוגדרת
בתכנית  ,456-0113506וזאת בסמכות הועדה
המקומית עפ"י סעיף 62א)א() (5לחוק התכנון
והבניה.
כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית  ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעוניין בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה את עצמו נפגע על ידי התוכנית וכן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה שורקות דואר גבעת ברנר מיקוד  ,60948טלפון:
 08-9412991או  .08-9412714העתק התנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז קריית הממשלה שד' הרצל  91רמלה 72430
טלפון.08-9788444 :
ההתנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,פירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדר נוהל בהתנגדויות לתוכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו התשמ"ט (1989 -
משה קזולה
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות
מרחב תכנון מרחבי שרונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר:
457-0176990
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המרחבית
לתכנון ובניה שרונים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז מרכז מופקדת תכנית מפורטת מספר:
) 457-0176990הצ/מק(403/1-4/
המהווה שינוי לתכניות הבאות :
הצ 0 / 1-4 /א
הצ 100 / 1-4 /
הצ 100 / 1-4 /א
הצ 130 /
הצ 130 / 1-4 /ג
הצ 200 / 1-4 /
הצ 42 / 1-4 /
הצ  /מק 130 / 1-4 /ז
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
קדימה-צורן ,רחוב :הלבונה
גוש 8041 :חלקות101 - 100 :
קוארדינטה 191534 X
קוארדינטה 687664 Y
שטח התכנית 1788.000 :דונם

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

מטרת התכנית :
בגוש  8041מחלקות ,101,100
איחוד וחלוקה מחדש של שתי חלקות ,ל 3-מבנים
שהם 2 :מבנים חד משפחתיים
ומבנה דו משפחתי ,סה"כ  4יח"ד ) 4תאי שטח
.( A,101B , 101A, 100B100:
עיקרי הוראות התכנית :
 . 1אחוד וחלוקה מחדש של חלקות ) 100,101ע"פ
החלטת ועדת ערר מס (317/08 :ובהסכמת בעלי
הקרקע ל 4-תאי שטח A,101B , 101A, 100-
 B100בסמכות ועדה מקומית ובהתאם להוראות
פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה
 1965וע"פ סעיף סעיף 62א)א()(1לחוק.
 . 2תוספת יח"ד מ 2-יח"ד ל 4-יח"ד לפי הפירוט הבא:
בחלק מחלקה  100תא שטח  A100תוספת מיח"ד
אחת ל 2 -יח"ד בחלקה  .100בחלק מחלקה 101
תא שטח , B101תוספת יח"ד מיח"ד אחת ל2 -
יח"ד בחלקה  .101וסה"כ  4יח"ד בתחום התכנית
בסמכות ועדה מקומית לתכנון ובניה וע"פ סעיף
62א)א() (8לחוק.
 .3קביעת קו בניין מיזרחי  0בקיר משותף בתא שטח
 .A100קביעת קו בנין מערבי  0בקיר משותף בתא
שטח  .B101בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א
)א( ) (4לחוק.
 .4תוספת שטח עיקרי בסך  50מטר למגורים בלבד
בתא שטח  A100ובתא שטח  B101בסמכות ועדה
מקומית לפי סעיף 62א)א() (2)(16לחוק.
 .5שינוי בהוראות בדבר גודל מיגרש מינימלי )תאי
שטח  (B, 100A101מ 776-מ"ר ל 338-מ"ר
ליח"ד אחת לפי סעיף 62א)א() (7לחוק .
 .6קביעת זיקת הנאה למעבר רכב והולכי רגל בגוש
 8041ח"ח  100,101מתאי שטח  A101וB100-
ל A100 -ו B101-בלבד וכמו כן קביעת זיקת הנאה
לשימוש במקרקעין בין תאי שטח A,101B100
ולהיפך ועל פי התשריט ולפי סעיף 62א)א().( 19
 .7קביעת הוראות בינוי ופיתוח בסמכות ועדה מקומית
לפי סעיף 62א)א() (5לחוק.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד
פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המרחבית לתכנון ובניה,
הצורן 1ג' אזה"ת פולג ,נתניה ,טלפון. 09-8636012 :
העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
)כתובת :הרצל  ,91קרית הממשלה רמלה ,טלפון:
.(08-9788444

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתכמת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט.1989-
דירון אוזן
יו"ר הועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה שרונים
מחוז הצפון
הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר:
211-0235754
נמסרה בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה  ,נצרת מופקדת תכנית מפורטת מקומית
מספר 211-0235754:
תכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות  :נצ/מק1090/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
יישוב :נצרת
גוש  ,16564חלק מחלקה 17
עיקרי הוראות התכנית :
 .1הגדלת מספר יח"ד מ 116 -ל ,130 -לפי סעיף
62א' סעיף קטן .8
 .2שיוני בקווי הבניין ,לפי סעיף  62א' סעיף קטן .4
 .3שינוי פרישת ייעודי הקרקע בתכנית והמרת חלק
משטח המיועד לבניה ,מייעוד מסחר ומשרדים
לייעוד מגורים ,לפי סעיף 62א' סעיף קטן .6
 .4שינוי בהוראות הבינוי מתכנית נצ/מק ,1095/לפי
סעיף 62א' סעיף קטן.5
כל מעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום
מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה נצרת
שכתובתה :ת"ד  ,31מיקוד  ,16100טלפון:
 .04/6459203המתנגד ימציא העתק התנגדותו
למשרדי הועדה המחוזית  ,מחוז הצפון שכתובתה:
קריית הממשלה נצרת עילית  17000טלפון:
. 04/6508508
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 לתוכנית,
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו (  ,התשמ"ט – . 1989
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הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר:
211-0275529
נמסרה בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה,
נצרת מופקדת תכנית מפורטת מקומית מספר:
211-0275529
תכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות  :ג4952/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
יישוב :נצרת .
גוש,17825 :
חלק מחלקה /ות 192 ,190 ,164 ,142-143 :
חלקה  /ות 165-166 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה לתאי שטח,
 .2שינוי קווי בניין,
 .3שינוי שטח מג' מינימאלי.
כל מעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום
מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים
בעיתונים  ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
נצרת .שכתובתה :ת"ד  ,31מיקוד  ,16100טלפון:
 .04/6459203המתנגד ימציא העתק התנגדותו
למשרדי הועדה המחוזית ,מחוז הצפון שכתובתה:
קריית הממשלה נצרת עילית  17000טלפון:
. 04/6508508
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 לתוכנית,
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו (  ,התשמ"ט – . 1989

עיקרי הוראות התכנית:
 .1החלפת שטחים,
 . .2איחוד וחלוקה ללא הסכמה,
 .3שינוי קווי בנין לפי קיים.
כל מעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה נצרת שכתובתה :ת"ד ,31
מיקוד  ,16100טלפון .04/6459203 :המתנגד ימציא
העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית ,מחוז הצפון
שכתובתה :קריית הממשלה נצרת עילית  17000טלפון:
.04/6508508
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 לתוכנית,
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו (  ,התשמ"ט – . 1989
עלי סלאם
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת

מרחב תכנון מקומי יקנעם עלית
מקומי עכו
אישורתכנון
הודעה בדברמרחב
מפורטת מספר 222-
תכנית
החלטת ועדה מקומית
הודעה על פי סעיף  77בדבר
0351270
בדבר הכנת תכנית מפורטת
התכנון
נמסרתבזה
נמסרת
לחוקהתכנון
117לחוק
לסעיף 77
בהתאם לסעיף
הודעה ,בהתאם
בזו הודעה
מס'
מפורטת
תכנית
אישור
בדבר
,
1965
תשכ"ה-
והבניה
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר הכנת תכנית מפורטת
תל קירה
ביתרספר
תכנון שנוי קו
–222-0351270
הצפוני בעכו,
החוף
בניין אזו
מחדש של
שמטרתה
עיריתלהלן:
כמפורט
יקנעם עילית
יזם:
הצפוני
השיפוט
מגבול
ממוקם
המיועדת
התכנית
תחום
המהווה שינוי לתוכניות הבאות :כפיפות ג  297 /שינוי ג
של העיר ועד רח' הרצל רצועת החוף מקו המים במערב
 /במ 		 55 /
ועד שכונת צפון הכרם במזרח ,כולל שטח המשמש את
5967070.000
בתכנית
השטחים
ומיקומם:גרונר במזרח.
השיטה ,ודב
הכלולים רחוב
חולים מזרע,
בית
שכונה :תל קירה.
עילית,
יקנעם
מקומית:
רשות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת
מקומית :עכו
חלקי/שלם :חלקי
רשות 12796
גוש:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר:
ישוב :עכו
211-0355420
מחלקה 33 :עד33 :
שלםלתכנית המיועדת:
גושים/חלקות
נמסרה בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון חלקי/שלם:
שלםחלקות ,30 :חלקי חלקות34 :
,18043
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית גוש
מגרש25 :
שלםחלקות43,42,73,45,1,32,53,44 :
,18022
לתכנון ובניה  ,נצרת מופקדת תכנית מפורטת מקומית גוש
מגרש33 :
גוש  ,18018חלקי חלקה 96
מספר 211-0355420 :
הוראות התכנית:
מטרות \
עיקריחלקות:
,18021
גוש
תכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות:
בניין
שינוי בקווי בניין צידיים של מגרש  33מ 6 -מטר לקוי
1,2,3,4,5,6,7,8,29,28,27,26,127,138,57,51,33,2
ג ,10047/ג ,2634/ג7117/
 4,23,27,26,25,32,31,30של מגרש  33מ 6 -מ' לקו
 0מ' וכן שינוי בקו בניין קדמי
חלקי 0מ'
בניין
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
חלקות106,127,139 :
ישוב  :נצרת .
גוש  ,18001חלקות:
גוש  ,16561 :חלקה  /ות 1 :
8,9,10,11,12,13,14,15,16,23,24,25,26,27,28,29
,30,31
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ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

ודרום) של מגרש  33מ6 -
חלקות:בניין צידיים (צפון
שינוי בקווי
93,114,154,116,159
חלקי
שינוי בקו בניין קדמי (מזרח) של
חלק 0מ' וכן
,9999בניין
מטר לקוי
מחלקה1 :
גוש
בניין  0מ' על מנת לאפשר בניית
התכנית מ' לקו
מטרת  33מ6 -
מגרש
המיועדת:
החוףהחום
בשטח
תכנוןספר
בית
הקיים.העיר ובו אזורי מגורים,
הצפוני של
איזור
ציבור ,דרכים
ציבור ,שטחי
הפקדתמבני
מסחר ,טיילת,
שטחי
בעיתונות
פורסמה
התכנית
הודעה על
מס' מפורטת
תכנית
 7101והכנת
לתכנית ג/
חדשות שינוי
7155
הפרסומים
ובילקוט
בתאריך27/11/2015
תכנית מפורטת.
בתאריךבשטחים ללא
חדשה
29/11/2015
הדרכים ,הוספת
נמצאתשינוי
בתכנית:
התכנית שיכללו
השינויים
המקומית
מערך הועדה
במשרדי
האמורה
טלפון:בנפח
שינויים
בינוי בהם
ר ,שינוי
יחידות דיו
04צאלים ,1
עקרונות ,רח'
יקנעם עילית
ובניה
לתכנון
דוא"ל:לים ,המשך
 04-9591668:הפונה
תכנון חזית הבינוי
וגובה
@vaada
בניה ,פקס
9596095
המחוזית ,כמו-כן
שימושים לאורכה.
הטיילת לאורך
נצרת
והוספת הועדה
החוףובמשרדי
yoqneam.org.il
נמסרת בזה הודעה כי הועדה החליטה על קביעת
עילית.
תנאים לפי סעיף  78לחוק בדבר תנאים להוצאת היתרי
שהמשרדים
ובשעות
בימים
בתכנית,
לעיין
רשאי
מעונין
כל
בניה .לא יוצא היתר לבניה בתחום התכנית לתקופה של
פתוחים
האמורים
			
לקהל.
 3שנים בשטחים אשר על פי תוכניות מפורטות בתוקף
ייעוד הקרקע מוגדר :מגורים ,מגורים ב' ,מגורים ג',
אדר' עירית טלמור
מגורים מיוחד ,מסחר.
מהנדסת
נוימןהעיר ,יקנעם עילית
זאב
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו
מרחב התכנון המקומי קצרין
הודעה על הפקדת תכנית מפורטת קצ/מק4/12485/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה תשכ"ה –  , 1965כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קצרין ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז צפון מופקדת תכנית מפורטת
''קצ/מק - 4/12485/תוספת שימוש תעסוקה בייעוד
מגורים רובע  10קצרין '' שמספרה ,220-0335943
המהווה שינוי ל-ג ,12485 /שינוי ל-ג ,20531 /שינוי
ל-קצ /מק ,1 /12485 /שינוי ל-קצ /מק,2 /12485 /
שינוי ל-קצ /מק. 3 /12485 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רובע  -10קצרין .
גוש
201007
201008

חלקות בשלמותן
,120-123 ,2-118
130-146 ,125
,108-122 ,2-95
144- ,140 ,127-135
158-170 ,145

חלקות בחלקן
126- ,124 ,119
129 ,127
,123-126 ,102
,136-139
141-142

מטרת התוכנית:
הוספת שימושי תעסוקה )משרדים ותיירות( באזורים
מגורים א' 1-לפי תכנית קצ/מק 2/12485/ובמגורים א'
בתכנית קצ/מק 3/12485/ברובע  10קצרין.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הוספת שימושים למשרדים או מלונאות במגרשים
המיועדים למגורים א' ו א' 1-בהיקף של עד 25%
מזכויות הבנייה הקיימות.
 .2מתן הוראות בינוי ותנאים להיתר בהתאם.

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים מיום
פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קצרין ,שכתובתה :ת"ד  ,28מיקוד ,12900 :קצרין.
טלפון.04-6969664 :
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה
המחוזית ,מחוז הצפון ,שכתובתה :משרד הפנים ,נצרת
עלית ,טלפון .04-6508508 :התנגדות לתכנית לא
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפרוט
הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
דימי אפרצב
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קצרין
מרחב תכנון מקומי הגלבוע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
204-0254060
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגלבוע ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז צפון ,מופקדת תכנית מפורטת מספר
.204-0254060
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג 14205 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .גלבוע
ישוב :גבע
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 23177 :מחלקה 64 :עד 65 :חלקי
גוש 23177 :מחלקה 69 :עד 69 :חלקי
גוש 23177 :מחלקה 71 :עד 71 :חלקי
גוש 23177 :מחלקה 78 :עד 78 :חלקי
גוש 23177 :מחלקה 81 :עד 81 :חלקי
גוש 23177 :מחלקה 83 :עד 83 :חלקי
גוש 23177 :מחלקה 94 :עד 94 :חלקי
גוש 23178 :מחלקה 101 :עד 101 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה של מגרשים בשכונה הדרומית ,ללא
שינוי בשטח הכולל של כל יעודי הקרקע בתכנית,
עפ"י סעיף 62א)א(1
 .2הרחבת והארכת דרך מאושרת ,ע"פ סעיף 62א)א(2
 .3שינוי בקוי בניין  ,ע"פ סעיף 62א)א(4
 .4שינוי של הוראות בדבר בינוי ו/או עיצוב אדריכליים,
ע"פ סעיף 62א)א(5
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 .5שינוי בדבר גודל מגרש מנימאלי ,ע"פ סעיף 62א)א(7
 .6קביעת הוראות לעניין זכות מעבר )זיקת הנאה(,
ע"פ סעיף 62א)א(19
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,דואר נע גלבוע מיקוד
 18120טל' ,04 – 6533252 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית מחוז צפון ,כתובת :קרית
הממשלה ת.ד  595נצרת עלית מיקוד 17000 :טלפון:
.04-65085180
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי הגלבוע
הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מספר
204-0367201
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ה"גלבוע" ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז צפון ,מופקדת תוכנית מפורטת
מספר .204-0367201
המהווה שינוי לתכניות הבאות :שינוי ג 19262 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .גלבוע
ישוב :אביטל
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 20748 :מחלקה 51 :עד 51 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי סה"כ יעודי
קרקע מאושרים ,עפ"י סעיף 62א)א1
 .2שינוי בקוי בניין  ,ע"פ סעיף 62א)א(4
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,דואר נע גלבוע מיקוד
 18120טל' ,04 – 6533252 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית מחוז צפון ,כתובת :קרית
הממשלה ת.ד  595נצרת עלית ,מיקוד 17000 :טלפון:
04-65085180
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי הגלבוע
הודעה בדבר אישור לתכנית מפורטת מספר
 204-0256354באישור שר הפנים
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור שינוי לתכנית
מפורטת מספר .204-0256354
המהווה שינוי לתכניות הבאות :שינוי ג 18921 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .גלבוע
ישוב :תל-יוסף
קיבוץ תל יוסף ממוקם בקרבת כביש  71בתחום מועצה
אזורית הגלבוע.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 23104 :מחלקה 9 :עד 9 :חלקי
גוש 23106 :מחלקה 22 :עד 22 :חלקי
גוש 23121 :מחלקה 70 :עד 70 :חלקי
גוש 23121 :מחלקה 75 :עד 75 :חלקי
גוש 23121 :מחלקה 76 :עד 76 :חלקי
גוש 23121 :מחלקה 77 :עד 77 :חלקי
גוש 23121 :מחלקה 80 :עד 80 :חלקי
גוש 23121 :מחלקה 88 :עד 88 :חלקי
גוש 23121 :מחלקה 89 :עד 89 :שלם
מטרות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה עפ"י סעיף 62א)א(1
 .2תוספת שטח למבני ציבור עפ"י סעיף 62א)א(3
 .3שינוי קווי בניין עפ"י סעיף 62א)א(4
 .4שינוי מס' קומות וגובה בניה עפ"י סעיף 62א)א(4א
 .5שינוי חלוקת שטחי בניה בתכנית בסמכות מחוזית
מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל ,עפ"י סעיף
62א)א(6
 .6שינוי גודל מגרש מינימלי עפ"י סעיף 62א)א(7
 .7הקלה בתכסית למגרש למבני ציבור ע"פ סעיף
62א)א(9
 .8תיקון מיקום מבנה לשימור מתכנית מאושרת
ג 18921/עפ"י סעיף 62א)א(13
 .9הוספת שטחי שירות בקומה תת קרקעית לשרות
עבור השטחים העיקריים עפ"י סעיף 62א)א(15
 10מתחמי השימור והנוף ימשיכו לחול על שטח
התכנית כמופיע בתכנית המאושרת ג 18921/וכך
הוראותיהם.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 14/08/2015ובילקוט פרסומים מספר  ,7167עמוד
 ,1971בתאריך .16/12/2015

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,ועדה מקומית הגלבוע ,ד.נ.הגלבוע
ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז ועדה מחוזית מחוז
צפון ,כתובת ת.ד 595.נצרת עילית ,טלפון:
 .04-6508508כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עובד נור
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גלבוע
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
254-0292185
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז צפון ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר .254-0292185
המהווה שינוי לתכניות הבאות :שינוי ג 17676 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :היוגב ,רשות מקומית :מ.א .עמק עמק יזרעאל
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 11466 :מחלקה 4 :עד 4 :שלם
גוש 11466 :מחלקה 13 :עד 13 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
פיצול נחלה ושינוי בקוי בנין.
תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ,י סעיף  62א )א( 4, 1
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,מ.א .עמק יזרעאל
טלפון .04-6429660 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית )כתובת :משרד הפנים ,נצרת עלית,
טלפון.(04-6508508 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר
254-0367375
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
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לתכנון ולבניה יזרעאלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז צפון ,מופקדת תכנית מתאר מקומית
מספר .254-0367375
המהווה שינוי לתכניות הבאות :כפיפות ג  /במ 140 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :הושעיה ,רחוב שירת הים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 17845 :מחלקה 34 :עד 34 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
מתן לגליזציה לבית קיים שאחוזי הבנייה שלו חורגים
מהמותר.
תכנית זו תגדיל את אחוזי הבנייה על פי חוק התכנון
והבנייה סעיף  62א ) 17א( באופן שהבית הקיים לא
יחרוג מן המותר
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,מ.א .עמק יזרעאל
טלפון .04-6429660 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית )כתובת :משרד הפנים ,נצרת עלית,
טלפון.(04-6508508 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
מק  /יז 07 / 2293 /
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר מק  /יז .07 / 2293 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .עמק עמק יזרעאל
ישוב :בית לחם הגלילית
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 11376 :מחלקה 11 :עד 11 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי של הגיאומטריה בנחלה לצורך הסדרת יעוד
מתאים לבית מגורים שני.
הסדרת קווי בנין.
תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף  62א )א( 1,4
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 25/09/2015ובילקוט פרסומים מספר  ,7125עמוד
 ,379בתאריך .15/10/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה יזרעאלים בנין המועצה האזורית עמק
יזרעאל ,טלפון .04-6429660 :ובמשרדי הועדה
המחוזית  -מחוז צפון ,משרד הפנים ,נצרת עלית,
טלפון ,04-6508508 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עידו דורי
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה יזרעאלים
מרחב תכנון מקומי לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
 262-0344804גלג67/15/7240/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל ,מופקדת תכנית מפורטת מס'
 .262-0344804גרסת תשריט  ,4גרסת הוראות 4
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג7240/
שינוי ג12907/
שינוי ג6761/
שינוי ג4014/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עראבה ,רשות מקומית :עראבה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 19346 :חלקי חלקות6 :
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בניה ,שינוי בקווי בניה ותכסית קרקע .
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,ת.ד 80.סכנין ,טלפון
.04-6746741
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב ובה פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
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מרחב תכנון מקומי לב הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
גלג53/12/12906/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר גלג.53/12/12906/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית ג9169/
שינוי לתוכנית ג12906/
שינוי לתוכנית ג6671/
שינוי לתוכנית ג668/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :עירית סכנין
ישוב :סכנין
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 19315 :חלקי חלקות18 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט ,
הקטנת גודל מגרש מיני' מ  400ל 355-מ"ר .
איחוד וחלוקה בהסכמת השותפים
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 16/1/2015ובילקוט הפרסומים מספר ,6981
התשס"ח ,עמוד  , 3310בתאריך 3.2.2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה "לב הגליל" ת.ד 80 .סכנין ,טלפון
 .04-6746741כל המעוניין ,רשאי לעיין בתכנית בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
נביל דאהר
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכות הועדה
המקומית מספר 257-0260117
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה מבוא העמקים ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז צפון מופקדת תכנית בסמכות הועדה
המקומית מספר .257-0260117
המהווה שינוי לתכניות הבאות :ג 11477 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :משהד
גושים  /חלקות לתכנית:
גוש 17518 :מחלקה 25 :עד 25 :חלקי
גוש 17518 :מחלקה 27 :עד 27 :חלקי
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עיקרי הוראות התכנית:
 איחוד וחלוקת יעודי קרקע. קביעת הוראות בנייה ביחס למבנים קיימים. חלוקה למגרשים. קביעת גודל מגרש מינימלי.כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים,
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים
כתובת :רח' ציפורן  ,5נצרת עלית טלפון:
 04-6468585העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית ,מחוז צפון כתובת :רח' מעלה יצחק  29נצרת
עלית ,טלפון.04-6508503 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות( תשמ"ט.1989 -
דאוד חאתם
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים
מרחב תכנון מרחבית מעלה חרמון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
256-0285965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה התשכ"ה –  1965כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ובניה מעלה חרמון מופקדת תכנית מפורטת
מקומית מס'  256-0285965מצב קיים תכנית זו מהווה
שינוי מאזור מגורים לשטח מבנה ציבור ,ושינוי בקו בניין
קדמי ואחורי .
עיקרי הוראות התוכנית:
שינוי מאזור מגורים לשטח מבנה ציבור ושינוי בקו בניין
קדמי ואחורי .
כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבנין או כל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי התוכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד
פרסומה של ההודעה .המאוחר מבין הפרסומים
בעיתונים .למשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "
מעלה חרמון " שכתובתה :כפר מסעדה רמת הגולן
מיקוד 12435 :טלפון .04-6983608 ,04-6981677
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה
המחוזית ,מחוז הצפון שכתובתה :משרד הפנים בניין
סיטי  1אזור תעשיה ג רחוב מעלה יצחק  29נצרת
עילית ת"ד  595מיקוד 17000
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התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדר נוהל בהתנגדויות לתוכנית,
סמכויות חוק וסדר עבודתו( תשמ"ט – .1989
וועדה מרחבית מעלה חרמון
הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס':
256-0292698
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ובניה מעלה חרמון מופקדת תכנית
מפורטת מקומית מס'  256-0292698הסדרת שטחי
ציבור מגדל שמס
עיקרי הוראות התוכנית:
הסדרת שטחי ציבור מגדל שמס
כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  .כל מעוניין
בקרקע ,בבנין או כל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי התוכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד
פרסומה של ההודעה .המאוחר מבין הפרסומים
בעיתונים .למשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה
מעלה חרמון שכתובתה :כפר מסעדה רמת הגולן
מיקוד 12435 :טלפון .04-6983608 ,04-6981677
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה
המחוזית ,מחוז הצפון שכתובתה :משרד הפנים בניין
סיטי  1אזור תעשיה ג רחוב מעלה יצחק  29נצרת
עילית ת"ד  595מיקוד 17000
התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדר נוהל בהתנגדויות לתוכנית,
סמכויות חוק וסדר עבודתו( תשמ"ט – .1989
עמוס רודין
יו"ר הועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה מעלה חרמון
מרחב תכנון מקומי משגב
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
205-0300558
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר  :205-0300558שכניה ,מגרשים ,211 ,209
 - 213שינוי הוראות בדבר שטחי שירות מותרים.
המתייחסת לתכניות הבאות :שינוי ג14117/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :משגב
ישוב :שכניה
שטח התוכנית 1.4850 :דונם
גושים וחלקות:
גוש 17675 :חלקות במלואן98 ,96 ,94 :
עיקרי הוראות התכנית:
מתן אפשרות לבניית מחסן מתחת למשטח החניה,
לצורך ניצול חלל שנוצר בין מפלס הכביש לבית המגורים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 23/10/2015ובילקוט פרסומים מספר  ,7129עמוד
 ,585בתאריך .20/10/2015
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה משגב .כתובת :משגב ,א.ת .תרדיון,
משגב ,טלפון .04-9990102 :ובמשרדי הועדה
המחוזית ,מחוז צפון ,כתובת :ת.ד 595 .נצרת עלית,
טלפון .04-6508508 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן
המקומית
הועדה
של
האינטרנט
באתר
.http://www.vaada-misgav.org.il
רון שני
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
602-0261867
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  , 89לחוק התכנון
והבניה  ,תשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
ב"ש ובמשרדי הועדה המקומית אילת מופקדת תכנית
מפורטת מס'  602-0261867על תכנית זו חלות כל
הוראות תכנית מס' 4/18/5ו 10/02/2 -למעט השינויים
הכלולים בתכנית זו.
שטח התכנית 2.027 :דונם
מקום :בניין  , 610רח' לוס אנג'לס ,בין סמטת אשליל
וסמ' מואב ,בגוש  , 40012אילת
המבקש :יונה מרקוס – דירה מס' 14
עיקרי הוראות התכנית:
התכנית הומלצה בפני הועדה המחוזית בישיבה:
 201305מיום  ,06/05/13בהתאם לתיקון  101לחוק
התכנון והבניה ,סמכות תכנית זו נתונה לועדה
המקומית:
א .לאור הסדרת בניה קיימת תכנית זו מגדירה את
זכויות בניה:
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קוי בניין ותכסית .עפ"י היתרי בניה קיימים:
לקומת קרקע :מאושר :שטח עיקרי  378 -מ"ר
שטחי שירות  61.20 -מ"ר
מוצע :שטח עיקרי  628.70 -מ"ר
שטחי שירות  119.70-מ"ר
לקומה א' :מאושר :שטח עיקרי  378 -מ"ר
שטחי שירות  45.90 -מ"ר
מוצע  :שטח עיקרי  471.80 -מ"ר
שטחי שירות  45.90 -מ"ר
לקומה ב' :מאושר :שטח עיקרי  396.60 -מ"ר
שטחי שירות  27.0 -מ"ר
מוצע  :שטח עיקרי  396.60 -מ"ר
שטחי שירות  27.0 -מ"ר
לקומה ג'  :מאושר  :שטח עיקרי  308.10 -מ"ר
מוצע  :שטח עיקרי  319.20 -מ"ר
עפ"י סעיף בחוק 62א)א()16א(). (1
ב .כמו כן מבוקשות בתוכנית הוספת  2יח"ד עבור
דירה  -14עפ"י סעיף בחוק 62א)א(.8
ג .שינוי יעוד מאזור מגורים  3-4קומות  -למגורים ב' -
השינוי נובע מעדכון לנוהלי מבא"ת.
ד .קביעת קווי בניין עילי וקביעת הנחיות לבינוי :כמציין
בתשריט ונספח בינוי מנחה ,עפ"י סעיף בחוק
62א)א(4
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע"י התכנית  ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים  ,למשרדי הועדה מקומית אילת .כתובת -רח'
חטיבת הנגב  ,ת.ד 14.אילת טלפון.08-6367114 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית מחוז
הדרום .כתובת  -רח' התקווה  ,4ת.ד 68 .באר -שבע
 84100טלפון08-6263820 :
ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי אילת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
602-0276204
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  , 89לחוק התכנון
והבניה  ,תשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
ב"ש ובמשרדי הועדה המקומית אילת מופקדת תכנית
מפורטת מס'  602-0276204על תכנית זו חלות כל
הוראות תכנית מס'  ,8/105/03/2למעט השינויים
הכלולים בתכנית זו.

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

שטח התכנית 2.321 :דונם.
מקום :אילת ,אזור התעשייה צפון  ,10הבורסקאי ,14
גוש ) 40051לא מוסדר( ,ח"ח ,1
גוש ) 40029מוסדר( ,ח"ח .3-4
המבקש :אלקוד נכסים  92בע"מ.
עיקרי הוראות התכנית:
 (1תוספת שטח הקלה  6%במסגרת הקלה לקומת
הקרקע.
מאושר 720 = 40% -מ"ר ,מוצע828 = 46% -
מ"ר ,סה"כ תוספת  108מ"ר לקומת הקרקע עפ"י
סעיף 62א)א(.9
 (2העברת זכויות מקומה א' לקומת הקרקע.
מאושר 46% -בקומת קרקע) -כולל הקלה של (6%
) 828מ"ר( 40% ,בקומה א' ) 720מ"ר(40% ,
לסככות ) 720מ"ר(.
מוצע (46% + 17.88%) 63.88% -בקומת קרקע
) 1149.84מ"ר( 22.12% ,בקומה א' ) 398מ"ר(,
 40%לסככות ) 720מ"ר( ,סה"כ העברה של
 17.88%מקומה א' לקומת הקרקע ) 321.84מ"ר(
עפ"י סעיף 62א)א(.9
 (3תוספת  2קומות מרתף -מאושר 2 -קומות מעל
הכניסה הקובעת.
מוצע 2 -קומות מעל הכניסה הקובעת 2 ,קומות
מתחת לכניסה הקובעת ,עפ"י סעיף 62א)א(.9
 (4קביעת זכויות למטרות שירות מתחת לכניסה
הקובעת ל 1350=75%-מ"ר ,עפ"י סעיף 62א)א(.15
 (5שינוי קו בנין עפ"י סעיף 62א)א( ,4בהתאמה
לתכנית העתידית של אזור התעשייה 250/03/2
ושינוי בקו בנין נקודתי צפוני:
 .1קו בנין אפס לקולונדה בחזית לרח' הבורסקאי.
 .2קו בנין  4מ' לקומת הקרקע ,למעט שינוי נקודתי
עפ"י המצויין בתשריט ,בחזית לרח' הבורסקאי.
 .3קו בנין אפס לקומות העליונות ולקומת המרתף
בחזית לרח' הבורסקאי.
 .4קו בנין אפס -צידי ימני )מזרחי(.
 .5קו בנין  4מ' -צידי שמאלי )מערבי(.
 .6קו בנין אפס -אחורי )דרומי(.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית  ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע  ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע"י התכנית  ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים  ,למשרדי הועדה מקומית אילת .כתובת -רח'
חטיבת הנגב  ,ת.ד 14.אילת טלפון.08-6367114 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית מחוז
הדרום .כתובת  -רח' התקווה  ,4ת.ד 68 .באר -שבע
 84100טלפון08-6263820 :
ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי אילת
הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מספר:
_602-0342139
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  , 89לחוק התכנון
והבניה  ,תשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
ב"ש ובמשרדי הועדה המקומית אילת מופקדת תכנית
מפורטת מס' _602-0342139על תכנית זו חלות כל
הוראות תכנית מס' /2, 101/02/2במ 151/למעט
השינויים הכלולים בתכנית זו.
המבקש :אילן טיבי
שטח 1,032.000 :מ"ר
מיקום :משעול האגס  , 5גוש ,40084חלקה ,10ח"ח
,120,122מגרש  217שחמון רובע ,4אילת
עיקרי הוראות התכנית :
 .1שינוי במספר קומות עפ"י סעיף 62א)א(4א:
מאושר  -שתי קומות מעל מפלס הכניסה ,מוצע -
שתי קומות מעל מפלס הכניסה וקומה אחת מתחת.
 .2ניוד שטחים עפ"י 62א)א( :9ניוד 30מ"ר שטח
שרות לחניה ממעל הקרקע אל מתחת לקרקע.
 .3שינוי זכויות הבניה עפ"י 62א)א(:15
מעל לכניסה הקובעת -
שטח עיקרי 200 -מ"ר )ללא שינוי(
שטח שרות מאושר 30 -מ"ר )ללא שינוי(
שטח שרות לחניה מאושר 30 -מ"ר  ,מוצע  -אפס
מתחת לכניסה הקובעת -
שטח שרות  -אפס ,מוצע 46 -מ"ר
שטח שרות לחניה מאושר  -אפס ,מוצע 52.0 -מ"ר
 .4שינוי גובה מרבי לבניה עפ"י 62א)א(4א :מאושר -
גג שטוח עד 7.0מ' וגג רעפים משופע עד 7.5מ',
מוצע  -גג רעפים עד גובה מרבי +9.00 =75.35
 .5שינוי תכסית עפ"י 62א)א( :9מאושר 150 -מ"ר ,
מוצע  185 -מ"ר )(32.6%
 .6שינוי קו בנין עפ"י 62א)א(:4
מאושר :חזית קדמי צפון-מזרחי וצידי-ימני 5.0 -מ'
אחורי וצידי-שמאלי 4.0 -מ'.
מוצע  :קו בנין קדמי  5.0 -מ' ואפס לחניה,
קו בנין צידי-ימני  5.0-3.2 -מ',
שינוי לחצר אנגלית ומצללה ושינוי נקודתי לקו בנין
אפס,
קו בנין אחורי  4.0 -מ'.
קו בנין צידי  -שמאלי  4.0 -מ' ואפס לחניה.
קווי בנין כמסומן בתשריט ובנספח בינוי המחייב
בעניין.
 .7קביעת קווי בנין לבריכה 62א)א( :4מוצע  -קווי בנין
צידי-ימני וקדמי  1.0 -מ' לבריכה בלבד.
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כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע  ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע"י התכנית  ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים  ,למשרדי הועדה מקומית אילת .כתובת -רח'
חטיבת הנגב  ,ת.ד 14.אילת טלפון. 08-6367114 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית מחוז
הדרום .כתובת  -רח' התקווה  ,4ת.ד 68 .באר -שבע
 84100טלפון.08-6263820 :
ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
משה אלמקייס
מ"מ יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אילת
מרחב תכנון מקומי באר  -שבע
הודעה בדבר הפקדת תכנית605-0207373 :
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה ,מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
מפורטת הנקראת תכנית מס' 605-0207373
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 / 5 , 38 / 203 / 03 / 5במ 6 / 6 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :באר שבע ,שכונה :רחוב :גינצבורג דוד מס'.14 :
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38159 :מחלקה 126 :עד 126 :חלקי
גוש 38447 :מחלקה 27 :עד 27 :שלם
מטרת התכנית:
שינוי לתכניות מס' /5 ,38/203/03/5במ 6/6/במגרש
מס'  B372חד משפחתי עם קיר משותף בעל תוספת
סטנדרטית באזור מגורים א' על ידי:
 .1הגדלת סה"כ השטח המותר לבנייה מ 141-מ"ר ל-
 230מ"ר כמפורט להלן:
 הגדלת שטח עיקרי מ 120-מ"ר ל 186-מ"ר. הגדלת שטח שירות מ 21-מ"ר ל 44-מ"ר עבור גגוןבכניסה ללא עמודים ,מחסן ,ממ"ד וסככת חנייה.
 .2שינוי נקודתי בקו בניין צדדי עבור גגון כניסה .
 .3שינוי בינוי סטנדרטי וקביעת הנחיות בינוי ועיצוב
אדריכלי.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית  ,וכן הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
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רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרד
הועדה המקומית לתכנון ובניה .כיכר מנחם בגין  ,1ת"ד
 ,15באר שבע ,טל'08 :6463656 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ,לא 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 וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט – . 1989
טל אל-על
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה באר שבע
מרחב תכנון מקומי נתיבות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
609-0380089
שם תכנית :שינוי בינוי מגרש מס' ,711
שכ' נווה שרון נתיבות
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתיבות ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז דרום ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר .609-0380089
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות  ,135/03/22כפיפות 609-0185280
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נתיבות ,שכונה :נווה שרון
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 39950 :חלקות.138 ,134 ,127 ,124 :
מטרות התכנית:
שינוי בינוי ותוספת כמות יח"ד במגרש מס'  711שכ'
נווה שרון נתיבות.
התכנית מאפשרת :
 .1תוספת של  47יח"ד  ,ע"פ סעיף 62א)א().(8
 .2הקטנת גובה מבנים ,כך שסך הכל מספר הקומות
לא יפחת מ 10-קומות ,ע"פ סעיף 62א)א()4א(.
 .3שינוי תכנית בינוי  -בתנאי עמידה בתקני חניה ,ע"פ
סעיף 62א)א().(5
 .4העברת  1,325מ"ר משטחי השרות מתחת למפלס
הכניסה הקובעת אל מעל למפלס הכניסה הקובעת,
ע"פ סעיף 62א)א().(9
 .5שינוי קווי בניין קדמי נקודתי עבור אלמנטים עיצוביים
כמסומן בתשריט ,ע"פ סעיף 62א)א()4א'(.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל) ,טל' לבירורים:
 .(08-9938757ובוועדה המחוזית בימי קבלת קהל
ובתאום מראש .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה ,נתיבות ,העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית )כתובת :קריית הממשלה ,רח' התקווה  4באר
שבע טל' .(08-6263791
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי נתיבות
הודעה בדבר אישור תוכנית מספר 609-0365023
שם תכנית :שינוי קו בנין במגרש מס' ,155
שכ' החורש ,נתיבות
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר .609-0365023
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 15/101/02/22
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :נתיבות
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 39829 :מחלקה 1 :עד 1 :חלקי
גוש 39892 :מחלקה 1 :עד 1 :חלקי
מטרות התכנית:
שינוי קוי בנין והסדרת המצב הקיים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קו בנין נקודתי כמסומן בתשריט ע"פ 62א )א(
סעיף קטן .4
א .שינוי קו בנין קדמי מ 5-מ' ל 0-מ' עבור חניה
מקורה.
ב .שינוי קו בנין צידי ימני מ 3-מ' ל 0-מ' עבור
חניה מקורה ,חדר אשפה ,פרגולה ,חדר
גנרטור ומטבחון.
ג .שינוי קו בנין צידי שמאלי מ 3.5-מ' ל 0-מ'
עבור פרגולה ומבנה שרות לבריכה.
ד .שינוי קו בנין אחורי מ 3.5-מ' ל 0-מ' עבור
פרגולות ,חדר גנרטור וחדר שרות לבריכה.
חדר הגנרטור ,חדר השרות לבריכה והחניה
המקורה ממוקמים בפינות המגרש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 13/11/2015ובילקוט פרסומים מספר .7151
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה נתיבות ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
דרום ,כתובת :קריית הממשלה ,רח' התקווה  4באר

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

שבע ,טלפון 08-6263791 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יחיאל זוהר
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתיבות
מרחב תכנון מקומי בני שמעון
הודעה בדבר אישור תוכנית מספר 625-0229765
שם תכנית :צומת בית קמה  -שינוי קו בניין
למבנה קיים ,מגרש ב4/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר .625-0229765
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 305/02/7
שינוי 1/305/02/7
שינוי 2/117/03/7
שינוי 117/03/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :בני שמעון
ישוב :צומת בית קמה
גושים /חלקות לתכנית:
חלקה 4
גוש 100225 :מוסדר בחלק
חלקה 4
גוש 100232 :מוסדר בחלק
גוש 100270 :מוסדר בחלק חלקות בחלקן 4,51,72
 51עד 51 :חלקי
מטרות התכנית:
תיקון קו הבניין נקודתי למבנה קיים מ "8" -מ' ל "0" -מ'
בהתאם לסעיף בחוק 62א )א( ס"ק  4כמסומן בתשריט.
קביעת קו בניין צידי ל "0" -מ' בחלק הצפוני )הגובל עם
מגרשים ב 3/ו ב ( 1/בהתאם לסעיף בחוק 62א )א( ס"ק
 4כמסומן בתשריט.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו הבניין נקודתי למבנה קיים מ "8" -מ' ל "0" -מ'
בהתאם לסעיף בחוק 62א )א( ס"ק  4כמסומן בתשריט.
קביעת קו בניין צידי למגרשים ב 3/ו ב 1/ל "0"-מ'
למחסנים ומבני שירות ו "3"-מ' למבנה עיקרי בהתאם
לסעיף בחוק 62א )א( ס"ק  4כמסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 21/09/2015ובילקוט פרסומים מספר  ,1771עמוד
 , 58בתאריך .21/09/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה בני שמעון ,ובמשרדי הועדה המחוזית,
מחוז דרום ,כתובת :קריית הממשלה ,רח' התקווה 4
באר שבע ,טל'  ,08-6263791כל המעוניין רשאי לעיין
בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי
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הועדה המקומית בני שמעון ,בימים ובשעות קבלת
קהל :יום א'  13:30 - 15:30יום ג' ,08:30 - 11:30
ביום שלישי תתקיים קבלת קהל גם בשעות אחה"צ
לתושבים ובתיאום מראש בלבד ,טלפון:
 08-6257920פרסום זה ניתן לראות גם באתר
http://bns.bartech-net.co.ilאינטרנט בכתובת
במדור "הודעות בענייני תכנון ובניה"
סיגל מורן
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני שמעון

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

(ח"פ )513394007
(בפירוק מרצון)
הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  21/04/2016בשעה  ,10:00במשרדי דנהירש ושות
משרד עורכי דין ,רח' אלון יגאל  ,88תל אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

קאשפנדה השקעות בע"מ

פורמאדור בע"מ

(ח"פ )515129039

(ח"פ )512884958

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  17/05/2016בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,אצ"ל
 ,13חיפה  ,3584305לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  05/04/2016בשעה  ,10:00במשרדי המפרקת ,רח'
שד' יוספטל גיורא  ,3בת ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רחל נחום ,מפרקת

לאוניד יביץ ,מפרק

או .קי .בר בע"מ

גיא קידרון בע"מ

(ח"פ )512953282

(ח"פ )514119106

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  17/05/2016בשעה  ,10:00במשרדי המפרק ,רח'
יוחנן בן זכאי  ,4תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  17/04/2016בשעה  ,10:00במשרד עו"ד בנאי עזריאל
שטרן ,רח' הרכבת  ,58תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
דנה ליאור ,עו"ד ,מפרקת

מיתוס שובל אירועים בע"מ
(ח"פ )512712308
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  18/04/2016בשעה  ,9:00אצל עו"ד יצחק לב ,רח'
שד' שאול המלך  ,39תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רפאלי אייל ,מפרק

3 796

ל.ג.י מסחר ופרויקטים בע"מ

שרגא בר ,מפרק

סינטרה שיווק יחסי ציבור ומיתוג בע"מ
(ח"פ )513503391
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  14/02/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אודי דנהירש ,מרח' אלון יגאל  ,88תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

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

בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/06/2016
בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,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.

יעקב אופק ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

נופי הבוכרים בע"מ
(ח"פ )513697003
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  17/12/2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי
כהן ,מרח' כנפי נשרים  ,24ירושלים ,טל'  ,077-5509776למפרק
החברה.

עוז עתיד שירותי ניהול בע"מ
(ח"פ )512091935
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  11/02/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
אופק ,מרח' דרך בגין מנחם  ,7רמת גן ,טל'  ,077-559776למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יענה.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/04/2016
בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/04/2016
בשעה  ,10:00במשרדי 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.

יעקב אופק ,מפרק

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

מרדכי כהן ,מפרק

אפלאוז נדל"ן  2000בע"מ
(ח"פ )513058966
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  11/02/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
אופק ,מרח' דרך בגין מנחם  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/04/2016
בשעה  ,10:00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

שקד רימון מניב נכסים בע"מ
(ח"פ )513969360
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  07/02/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
אופק ,מרח' דרך בגין מנחם  ,7רמת גן ,טל'  ,077-5509776למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/04/2016
בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,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.
יעקב אופק ,מפרק

3797

סביבות ניהול מבנים בע"מ

דורסמן-פרבר יזמות והפקות בע"מ

(ח"פ )514678135

(ח"פ )513578229

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  18/02/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
סמואל רוט ,מרח' גבורי ישראל  ,5נתניה ,טל' ,077-5509776
למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  03/01/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דורון ירחמיאל פרבר ,מרח' זריצקי יוסף  ,7תל–אביב-יפו ,טל'
 ,077-5509776למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/04/2016
בשעה  ,10:00במשרדי 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/04/2016
בשעה  ,10:00במשרדי 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.

סמואל רוט ,מפרק

דורון ירחמיאל פרבר ,מפרק

סקאוטאפ בע"מ

משה ברונשטיין אנטרפרייזס בע"מ

(ח"פ )513983056

(ח"פ )513810333

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  13/12/2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית
גולדנברג ,מרח' מצפה  ,22שוהם ,טל'  ,077-5509776למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  03/01/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
ברונשטיין ,מרח' השחר  ,4פתח תקווה ,טל' ,077-5509776
למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/04/2016
בשעה  ,10:00במשרדי 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/04/2016
בשעה  ,10:00במשרדי 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.

עמית גולדנברג ,מפרק

משה ברונשטיין ,מפרק

3 798

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

מדיקל פייננס בע"מ

גיל יחיאל  -ייעוץ בע"מ

(ח"פ )514025907

(ח"פ )515121192

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  27/12/2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון
שטרן ,מרח' שד' השומרון  ,72בת חפר ,טל'  ,077-5509776למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  03/01/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל
גיל ,מרח' פאגלין עמיחי  ,9תל–אביב-יפו ,טל' ,077-5509776
למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/04/2016
בשעה  ,10:00במשרדי 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/04/2016
בשעה  ,10:00במשרדי 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.

דורון שטרן ,מפרק

יחיאל גיל ,מפרק

סטוק השרון בע"מ

הושר פיתוח ייצור ושיווק בע"מ

(ח"פ )513930206

(ח"פ )514270537

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  27/12/2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון
שטרן ,מרח' שד' השומרון  ,72בת חפר ,טל'  ,077-5509776למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  26/01/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון
הרוש ,מרח' מצפה  ,1מצפה ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/04/2016
בשעה  ,10:00במשרדי 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.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/05/2016
בשעה  ,10:00במשרדי 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.
שמעון הרוש ,מפרק

דורון שטרן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

3799

טריום בע"מ

גולד  -מור יצרני רהיטים ( )1987בע"מ

(ח"פ )512938549

(ח"פ )511170391

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  17/02/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנן
רויז ,מרח' שקמה  ,12פרדס חנה-כרכור ,טל' ,052-6672999
למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  17/01/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלדד
חטויל ,מרח' שלדג  ,7אשדוד ,טל'  ,052-3347067למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/06/2016
בשעה  ,10:00במשרדי 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.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/05/2016
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.
אלדד חטויל ,מפרק

חנן רויז ,מפרק

מ.א.ש .כחול לבן בע"מ

א.ע .גרין קיטשן בע"מ

(ח"פ )513968487

(ח"פ )514896075

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  17/01/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלדד
חטויל ,מרח' שלדג  ,7אשדוד ,טל'  ,052-3347067למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  17/01/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אילן ליפא יום טוב חלמיש ,מרח' מוטה גור  ,9פתח תקווה ,טל'
 ,03-9242024למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/05/2016
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/05/2016
בשעה  ,12:00במשרדי 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.

אלדד חטויל ,מפרק

אילן ליפא יום טוב חלמיש ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

הגאון והטמבל בע"מ
(ח"פ )514648559
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  21/02/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אודי דנהירש ,מרח' אלון יגאל  ,88תל–אביב-יפו ,טל'
 ,03-6218222למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה 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.
דנה ליאור ,עו"ד ,מפרקת

מילניום מערכות קשר  2000בע"מ
(ח"פ )513030395
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/02/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דנה ליאור ,מרח' הרכבת  ,58תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/06/2016
בשעה  ,10:00במשרדי 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.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה 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 יענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דנה ליאור ,עו"ד ,מפרקת

מיידלע בע"מ

טי.איי.ויז'ן בע"מ

(ח"פ )513550541

(ח"פ )513816298

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 03/09/2015
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רחל רלי ארביב ,מרח' אלעזר דוד  ,17חדרה ,טל' ,072-2501314
למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 03/02/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אודי דנהירש ,מרח' אלון יגאל  ,88תל–אביב-יפו ,טל'
 ,03-6218222למפרק החברה.

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

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.

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

רחל רלי ארביב ,עו"ד ,מפרקת

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

יהודה טל מערכות קשר  2000בע"מ

אנרג'י דיזיין סולושנס בע"מ

(ח"פ )512945619

(ח"פ )514363605

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/02/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דנה ליאור ,מרח' הרכבת  ,58תל–אביב-יפו ,טל' ,03-7775200
למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 03/02/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אודי דנהירש ,מרח' אלון יגאל  ,88תל–אביב-יפו ,טל'
 ,03-6218222למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

3801

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.

תתכנס ביום  ,3.4.2016בשעה  ,12.00אצל המפרק ,אזור התעשייה
הדרומי ,ת"ד  ,631מגדל העמק  ,23105לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן שלאל ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

איי.טי.ג'י.איי מד ( )2008בע"מ

פמיליביז בע"מ

(ח"פ )51-414680-2

(ח"פ )51-510080-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.3.2016בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' הדוגית
 ,20/11יבנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.4.2016בשעה  ,13.00במשרדי החברה ,רח'
האילן פינת רח' החרוב ,ת"ד  ,146אור עקיבא  ,3060000לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
גיורא גוטמן ,עו"ד ,מפרק

שפיר הנדסה פרוייקט  431בע"מ

סטוק אופשין אדמיניסטריישן אנד פיננס בע"מ

עזריאל רגב ,מפרק

(ח"פ )51-363870-0

(ח"פ )51-306704-1
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.3.2016בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' ברקת ,12
פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.4.2016בשעה  ,18.00במשרדי המפרק ,רח'
הרא"ה  ,18רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק קוכנר ,עו"ד ,מפרק

ערן קרם ,עו"ד ,מפרק

טי.אייטש אנד אי דיזיין גרופ בע"מ
(ח"פ )51-373361-8

נחלת הכרך בע"מ
(ח"פ )51-059327-0
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.4.2016בשעה  ,8.00אצל המפרק ,רח' דיזנגוף
 ,16תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.4.2016בשעה  ,16.00במשרד עורכי הדין שוב
ושות' ,רח' ויצמן  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן נורדמן ,מפרק

אביעד שוב ,עו"ד ,מפרק

פי.סי.בי קל בע"מ
(ח"פ )51-372723-0
(בפירוק מרצון)

רין ניהול ואחזקות בע"מ
(ח"פ )51-292282-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.4.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' תובל
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ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

 ,36רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,10.4.2016בשעה  ,10.00במשרד עורך הדין שי
הראל ,רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גבריאל הנר ,עו"ד
ב"כ החברה

(ח"פ )51-358062-1

קרן ישראל בנאמנות בע"מ

רועי רחמים ,עו"ד ,מפרק

שש נט בע"מ
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.4.2016בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין
דנהירש ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

מי אמור פאשן בע"מ

(ח"פ )51-497723-0
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.4.2016בשעה  ,17.30במשרדי המפרק ,רח'
לינקולן  ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא מגורי כהן ,עו"ד ,מפרק

נרטמה בע"מ

(ח"פ )51-477042-9

(ח"פ )51-507828-5

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.4.2016בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין
דנהירש ושות' ,יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.4.2016בשעה  ,17.30במשרדי המפרק ,רח'
לינקולן  ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

גיא מגורי כהן ,עו"ד ,מפרק

חלקות  247 249גוש  6765בע"מ
(ח"פ )51-027047-3

אבנץ השקעות בע"מ
(ח"פ )51-263876-8
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.4.2016בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,רח' בית
עובד  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13.4.2016בשעה  ,10.00במשרדי עמית,
פולק ,מטלון ושות' ,רח' ראול ולנברג  ,18בניין  ,Dקומה  ,6רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוני סלנט ,מפרק

שר ההגנה בע"מ
(ח"פ )51-228780-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

דורון לוי ,עו"ד ,מפרק

אלפא אסטרטגיות בע"מ
(ח"פ )51-425658-5
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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הנ"ל תתכנס ביום  ,13.4.2016בשעה  ,10.00במשרדי עמית,
פולק ,מטלון ושות' ,רח' ראול ולנברג  ,18בניין  ,Dקומה  ,6רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דורון לוי ,עו"ד ,מפרק

איי.אל.ג'י( .אינטרנשיונל לבורטורי ג'מולוגי) בע"מ
(ח"פ )51-386441-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.5.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דניאל
פריש  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פטריק בן–זמרה ,עו"ד ,מפרק

אלקובי  -בניה השקעה ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-229279-8
(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  9.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עדו נחום ,מרח' הסורג  ,1קומה  ,4ירושלים ,טל' ,072-2345342
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 ,28.3.2016
בשעה  ,17.00במשרדי 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.
עדו נחום ,עו"ד ,מפרק

אילון ייעוץ משכנתאות וניהול בע"מ
(ח"פ )51-514414-5
(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  9.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור אילון,
מרח' ימין שושן  ,19פתח תקווה ,למפרק החברה.
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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 ,10.4.2016
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.
ליאור אילון ,מפרק

אימפרוב שרותי ניהול ופיננסים  2012בע"מ
(ח"פ )51-469796-0
(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  7.1.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ורד דור ,אצל
רו"ח גד אהרון ,רח' הדקלים  ,83פרדס חנה ,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 ,10.4.2016
בשעה  ,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.
ורד דור ,מפרקת

אנאל השקעות ( )2007בע"מ
(ח"פ )51-401134-5
(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  3.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נפתלי
יוסבאשוילי ,מרח' רוגוזין  ,25אשדוד ,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 ,10.4.2016
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.
נפתלי יוסבאשוילי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

בטי בהרב בע"מ
(ח"פ )51-176213-0
(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  7.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בטי סוזן בהרב,
ממושב נוב ,רמת הגולן ,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 ,10.4.2016
בשעה  ,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.
בטי סוזן בהרב ,מפרקת

פרנדס אינטרנשיונל מלונות ונופש בע"מ
(ח"פ )51-098845-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  4.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל אנג'ל,
מרח' לוי אשכול  ,46/10תל 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 ,10.4.2016
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.
ישראל אנג'ל ,מפרק

רהג שרותי חשבונאות בע"מ
(ח"פ )51-092907-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  3.2.2016התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברינה הימלפרב,
מרח' פועלי הרכבת  ,14גבעתיים ,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 ,10.4.2016
בשעה  ,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.
ברינה הימלפרב ,מפרקת

א.א .אנור פיתוח ונכסים בע"מ
(ח"פ )51-399143-0

ידי  -זהב בניה ויזום בע"מ
(ח"פ )51-288768-8
(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  17.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי ברק,
מרח' מוהליבר  ,4הרצליה ,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 ,10.4.2016
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.
שי ברק ,מפרק

בינג אבטחה מיוחדת בע"מ
(ח"פ )51-403142-6
(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  3.1.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליטל טיין,
מדרך החורש  ,4יהוד ,טל'  ,03-6326686למפרקת 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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,3.5.2016
בשעה  ,10.30אצל 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.
ליטל טיין ,עו"ד ,מפרקת

בינג ביטחון בע"מ
(ח"פ )51-367152-9
(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  3.1.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליטל טיין,
מדרך החורש  ,4יהוד ,טל'  ,03-6326686למפרקת 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 ,3.5.2016
בשעה  ,10.00אצל 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.
ליטל טיין ,עו"ד ,מפרקת

ל.מ.ר .שירותים בע"מ
(ח"פ )51-428424-9
(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  1.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליטל טיין,
מדרך החורש  ,4יהוד ,טל'  ,03-6326686למפרקת 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 ,1.6.2016
בשעה  ,10.00אצל 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.
ליטל טיין ,עו"ד ,מפרקת
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תומר תעשיות עץ בע"מ
(ח"פ )51-361487-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  6.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
קרין הווארד ,מרח' כנרת  ,5בני ברק ,טל'  ,03-6777211למפרקת
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 ,6.5.2016
בשעה  ,10.00אצל 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.
קרין הווארד ,עו"ד ,מפרקת

סולידר תעשיות ברזל בע"מ
(ח"פ )51-375853-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  31.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לואי
אעלימי ,ת"ד  ,410כפר קרע  ,30075טל'  ,04-6355740למפרק
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 ,30.5.2016
בשעה  ,17.00אצל 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.
לואי אעלימי ,מפרק

האחים סלאמה להשקעות ( )2003בע"מ
(ח"פ )51-342931-6
(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

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  31.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לואי
אעלימי ,ת"ד  ,410כפר קרע  ,30075טל'  ,04-6355740למפרק
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 ,30.5.2016
בשעה  ,19.00אצל 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.
לואי אעלימי ,מפרק

פנס עז חברה בינלאומית להשקעות בע"מ
(ח"פ )51-252547-8
(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  31.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דאהר
אגבאריה ,ת"ד  ,410כפר קרע  ,30075טל'  ,04-6355740למפרק
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 ,30.5.2016
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.
דאהר אגבאריה ,מפרק

החץ לגבייה בע"מ
(ח"פ )51-317216-3
(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  31.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דאהר
אגבאריה ,ת"ד  ,410כפר קרע  ,30075טל'  ,04-6355740למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

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 ,30.5.2016
בשעה  ,18.00אצל 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.
דאהר אגבאריה ,מפרק

פורום אינטרנשיונל  -פיתוח עסקים ויזמות בע"מ
(ח"פ )51-226474-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  7.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאורה
קצנשטיין ,מרח' יחיאל דרזנר  ,19תל אביב יפו ,טל' ,054-4583546
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 ,7.6.2016
בשעה  ,16.00אצל 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.
ליאורה קצנשטיין ,מפרקת

ישראל טופ מדיקל פרו בע"מ
(ח"פ )51-461722-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  7.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אדוארד
וולפוביץ ,מרח' הרצל  ,52ראשון לציון ,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 ,8.6.2016
בשעה  ,13.00אצל 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.
אדוארד וולפוביץ ,עו"ד ,מפרק
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גרנדיז קום בע"מ
(ח"פ )51-530010-1
(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  7.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב רווה ,מרח'
הכרמל 45א ,קריית טבעון ,טל'  ,054-2428157למפרק 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 ,10.6.2016
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.
יואב רווה ,מפרק

יפתח אחזקות ד ב ג ט בע"מ
(ח"פ )51-487287-8
(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  8.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד יפתח ,מרח'
פרישמן  ,75תל אביב  ,6416502טל'  ,03-5223636למפרק 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 ,12.6.2016
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.
דוד יפתח ,מפרק

מיתימופ בע"מ
(ח"פ )51-354249-8
(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  5.2.2016התקבלה החלטה
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במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחום קמינקא,
מרח' השחר  ,31כפר סבא  4437633טל'  ,09-7447205למפרק 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 ,15.6.2016
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.
ד"ר נחום קמינקא ,מפרק

סול  -קרים בע"מ
(ח"פ )51-480978-9
(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  1.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס אלון,
ממושב פארן  ,8683500למפרק 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 ,23.6.2016
בשעה  ,10.00במשרדי עו"ד גבריאל הנר ,רח' בן יהודה  ,242תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עמוס אלון ,מפרק

ת.מ .הטיט בע"מ
(ח"פ )51-492299-6
(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  10.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמר
שמש ,מרח' האתרוג  ,4אורנית ,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 ,30.6.2016
בשעה  ,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.
תמר שמש ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

נגאי בע"מ
(ח"פ )51-082211-7

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  16.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו
אלון ,מרח' התמר  ,12תל מונד ,טל'  ,09-8858482למפרק החברה.

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

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.

(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  9.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז שפלר ,מרח'
גלגל המזלות  ,4הוד השרון  ,4530943טל'  ,054-5233705למפרק
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 ,15.7.2016
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.
ארז שפלר ,מפרק

ענן פתרונות חכמים בע"מ
(ח"פ )51-447397-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  11.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה-
דוד טוקאייר ,מרח' יהלום  ,30/2פתח תקווה ,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 ,15.7.2016
בשעה  ,14.00אצל 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.
משה-דוד טוקאייר ,מפרק

זיו אלון עסקי רכב בע"מ
(ח"פ )51-454151-5
(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

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.7.2016
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.
זיו אלון ,מפרק

סיט סט יבוא ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-408097-7
(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  16.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנשה
קצב ,מרח' הגולן  ,9נתניה ,טל'  ,09-8858482למפרק 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 ,16.7.2016
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.
מנשה קצב ,מפרק

תמיר פישמן השקעות בע"מ
(ח"פ )51-288570-8
(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  ,4.2.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אחיי גמא ,מרח'
הברזל  ,38תל 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.
אחיי גמא ,עו"ד ,מפרק
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חנוכה מרין בע"מ

גד פירות הגליל בע"מ

(ח"פ )51-205721-7

(ח"פ )51-410868-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,7.2.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי כרמל ,מרח'
כפר סבא  ,17תל אביב ,טל'  ,03-5101220למפרק החברה.

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  ,7.2.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד כהן ,מרח' יעקב כהן ,7
קריית אתא ,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.

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.

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

שי כרמל ,עו"ד ,מפרק

דוד כהן ,מפרק

אסיהו תפעול ואחזקת מערכות בע"מ
סטארטווסט ניהול בע"מ

(ח"פ )51-440114-0

(ח"פ )51-321020-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,8.2.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז לבנון ,מרח'
החילזון  ,6רמת גן  ,52522למפרק החברה.

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  ,7.2.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קובי אלעד ,מרח'
הסיפן  ,35רמת השרון ,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.
קובי אלעד ,עו"ד ,מפרק

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.
ארז לבנון ,עו"ד ,מפרק

טלסטו נטוורקס בע"מ

אמפרסנד יעוץ ותמיכה בע"מ

(ח"פ )51-339090-6

(ח"פ )51-276527-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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  ,8.2.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדם בן גור ,ואת
טל רודניצקי ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' פלאוט  ,10רחובות ,למפרקי
החברה.

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  ,7.2.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן צחור ,מרח' רבי עקיבא ,56
הרצליה ,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.
רן צחור ,מפרק
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקים הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אדם בן גור טל רודניצקי
מפרקים

ילקוט הפרסומים  ,7212ט"ו באדר א' התשע"ו24.2.2016 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

