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הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

שופטים(, התשמ"ד-1984 

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה 
שמות  בזה  מתפרסמים  התשמ"ד-11984,  שופטים(,  לבחירת 
מועמדים נוספים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

בית הדין הארצי לעבודה  

עורך הדין מיכאל אטלן עורכת הדין חנה אופק גנדלר 

מחוז צפון 

לבית המשפט המחוזי נצרת  

עורך הדין שמואל מנדלבום עורך הדין גרשון גונטובניק 

השופטת תמר נסים-שי   השופטת רים נדאף  

השופט שכיב סרחאן    השופט חנא סבאג  

השופטת מעין צור    השופט זאיד פלאח   

השופטת גלית ציגלר השופטת אילונה לינדנשטראוס 
-אריאלי  

    

לבתי משפט השלום מחוז הצפון 

עורך הדין עופר גוט  עורכת הדין נסרין אסכנדר מוסא  

עורך הדין ירון )אהרוני( חיים עורכת הדין מירב דניאל בונן  

עורכת הדין סנא חיר   עורך הדין ויסאם חיר  

עורכת הדין סיגלית מצא  עורך הדין מוטי לוי   

עורכת הדין דוניא נסאר  עורכת הדין כרמית בן–דוד דורון  

מחוז חיפה 

לבית המשפט המחוזי חיפה

השופט אייל באומגרט   השופטת הדסה אסיף  

השופטת עדנה בן לוי השופט אברהים בולוס  

השופטת איילת דגן עורך הדין גרשון גונטובניק 

השופטת עדי חן-ברק השופט רמזי חדיד  

השופט דאוד מאזן השופט עודד מאור    

השופטת איריס סורוקר   השופט אריה נאמן  

השופטת מעין צור השופט שכיב סרחאן    

השופט ערן קוטון השופטת גלית ציגלר   

השופט זאיד פלאח   עורך הדין שמואל מנדלבום 
 

לבתי המשפט שלום מחוז חיפה

עורכת הדין מירב דניאל בונן עורך הדין עופר גוט    

עורך הדין ירון )אהרוני( חיים עורך הדין אודי הקר   

עורכת הדין סנא חיר עורך הדין ויסאם חיר  

עורכת הדין סיגלית מצא עורך הדין מוטי לוי    

עורכת הדין נסרין סוסאן  עורכת הדין דוניא נסאר   

                                   
ק"ת התשמ"ד, עמ' 2870; התשס"ז, עמ' 882.  1

עורכת הדין עידית פלד  עורכת הדין פרחה ג'ובראן מילר  

עורכת הדין נסרין אסכנדר הרשמת הבכירה יפעת אונגר 
מוסא ביטון     

עורכת הדין מאג'דה ג'ובראן
מורקוס 

לבתי משפט לתעבורה מחוז חיפה

עורכת הדין סנא חיר עורכת הדין מיכל דוידי 

עורכת הדין עידית פלד  עורכת הדין אסתר טפטה גרדי  

עורכת הדין נסרין אסכנדר הרשמת הבכירה יפעת אונגר 
מוסא ביטון     

מחוז תל אביב 

בית המשפט המחוזי תל אביב  

השופטת הדסה אסיף   השופט עזריה אלקלעי   

השופטת נאוה בכור השופט אייל באומגרט   

השופטת יעל בלכר השופטת לימור בן–שמן 

השופטת עידית ברקוביץ  עורכת הדין דנה בריסקמן גומלסקי 

השופטת שרון גלר  עורך הדין גרשון גונטובניק 

השופטת שירלי דקל-נוה השופטת נועה גרוסמן   

השופט יחזקאל הראל   השופט עידו דרויאן   

השופט דורון חסדאי   השופטת שרית זמיר  

השופט עודד מאור    השופט זכריה ימיני   

השופטת אירית מני-גור השופטת ניצה מימון-שעשוע   

השופטת מיכל עמית-אניסמן השופטת איריס סורוקר   

השופטת רונית פינצ'וק אלט השופטת רחל-בת ערקובי 

השופטת אושרי פרוסט השופטת חנה פלינר   

השופטת דורית קוברסקי השופטת גלית ציגלר  

השופטת רחל קרלינסקי השופט ישי קורן     

השופט נפתלי שילה השופטת עינת רביד   

השופט זאיד פלאח

 

לבתי משפט השלום מחוזות תל אביב והמרכז  

הרשם הבכיר צחי אלמוג   הרשמת הבכירה יפעת אונגר ביטון 

הרשמת הבכירה רבקה ארד   עורכת הדין קרן אמיר   

עורך הדין אודי הקר  הרשמת הבכירה ענת דבי   

עורכת הדין ליאת ירון עורך הדין ערן טאוסיג  

עורך הדין איתן כהן עורך הדין אבישי כהן  

עורכת הדין עידית פלד עורך הדין רז נבון  

עורך הדין עופר שפירא עורך הדין ליעד סחייק שגב 

עורכת הדין מיה רויזמן אלדור הרשם הבכיר אמיר צ'כנוביץ   

עורך הדין הישאם שבאיטה עורך הדין אילן רויטר  

עורכת הדין אדנקו סבחת הרשמת הבכירה איילת הרץ  
טופז אחיעזר   חיימוביץ

עורך הדין ירון )אהרוני( חיים 
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בחירת רשם בכיר לבתי משפט השלום מחוז תל אביב

עורכת הדין עדי בר טל  עורך הדין משה אלפסי  

עורך הדין ירון )אהרוני( חיים עורכת הדין אביגיל ון קרפלד 

עורכת הדין טלי להב        עורך הדין יעקב יעקובי 

עורך הדין גיל שפטל רשמת רשות האכיפה והגבייה 
קורין יצחק  

מחוז ירושלים 

לבית המשפט המחוזי ירושלים 

עורכת הדין חנה אופק גנדלר עורך הדין אלי אברבנאל 

השופטת תמר בר–אשר צבן השופט גד ארנברג   

עורך הדין גרשון גונטובניק עורכת הדין דנה בריסקמן גומלסקי 

השופטת חנה מרים לומפ השופטת יעל ייטב  

השופט אברהם דן )רמי( רובין השופט שכיב סרחאן   

השופט נפתלי שילה  השופט אלכסנדר רון   

השופטת רים נדאף

לבתי משפט השלום מחוז ירושלים

עורך הדין שמעון אשואל עורכת הדין עינת איילון  

עורכת הדין מרים )מיקה( בנקי עורכת הדין איילת אשל שפון  

עורך הדין אודי הקר  עורכת הדין יפעת גפן  

עורך הדין ערן טאוסיג עורכת הדין לנא ורור  

עורך הדין איתן כהן  עורך הדין אבישי כהן  

עורך הדין אילן רויטר  עורך הדין ליעד סחייק שגב 

עורכת הדין עליזה קן רשם רשות האכיפה והגבייה 
דניאל דמביץ

לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז ירושלים 

עורך הדין פליקס גורודצקי עורך הדין משה בראון  

עורך הדין ראובן דוברוביצר

בחירת רשם בכיר לבתי משפט השלום מחוז ירושלים

עורכת הדין עדי בר טל  עורך הדין משה אלפסי  

עורכת הדין טלי להב עורכת הדין אביגיל ון קרפלד 

רשמת רשות האכיפה והגבייה רשם רשות האכיפה והגבייה 
קורין יצחקי אסף אבני    

עורך הדין גיל שפטל 

מחוז הדרום 

לבית המשפט המחוזי באר שבע 

השופט אור אדם  השופט אחמד אבו פריחה  

השופט גיל דניאל עורך הדין גרשון גונטובניק 

השופט עמית כהן    השופטת דינה כהן  

השופט עידו רוזין  השופטת גאולה לוין    

לבתי משפט השלום מחוז הדרום

עורכת הדין עינת אפרתי הרשמת הבכירה יפעת אונגר ביטון 

עורך הדין יורם ברוזה הרשמת הבכירה רבקה ארד 

עורך הדין אודי הקר הרשם הבכיר אורי הדר  

עורך הדין איתן כהן עורך הדין אבישי כהן  

עורך הדין חיים שימן

בחירת שופטי תעבורה לכהונת שופטי שלום

השופטת רונה פרסון  השופטת כרמית פאר-גינת   

השופט דן סעדון   השופט אלכס אחטר   

ה' באב התשע"ו )9 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1803-ה1(

                                                 איילת שקד
                                               שרת המשפטים

                                   יושבת ראש הוועדה לבחירת שופטים

חידוש מינוי אנשי ציבור לוועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

לחוק  ו–60א  18ב)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותנו  בתוקף 
אנו  החוק(,   - )להלן  התשל"ה-11975  הממשלתיות,  החברות 
מחדשים בזה את מינוין של הרשומות מטה לחברות בוועדה 
בגוף  חבר  או  רשות  חבר  מועצה,  חבר  של  מינויים  לבדיקת 
הממלא תפקיד דומה אף אם כינויו שונה, יושב ראש של אותם 
ובגופים  בתאגידים  העניין,  לפי  בהם,  כללי  מנהל  או  גופים 
הסעיפים  לפי  הציבור  אנשי  ברשימת  בחוק,  שהוקמו  אחרים 

האמורים:
שלומית רובין2

רחל שיינין-סימציס3.

תוקף המינוי לארבע שנים.

י"א בתשרי התשע"ה )24 בספטמבר 2016(
)חמ 3-765-ה1(

                         משה כחלון            איילת שקד
שרת המשפטים                             שר האוצר 

1  ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשנ"ג, עמ' 92.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 4241.

3  י"פ התשע"א, עמ' 5542.

צו הרחבה בדבר השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה 
לעבודה וממנה וביטול צווי הרחבה קודמים בעניין

לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, אני מצווה, כי תורחב תחולתן 
של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום כ"א בשבט התשע"ו 
בשם  העסקיים,  הארגונים  נשיאות  שבין   ,)2016 בינואר   31(
הכללית  העובדים  הסתדרות  לבין  בה,  המאוגדים  הארגונים 
ההסכמים  בפנקס  שמספרו  מקצועי,  לאיגוד  האגף  החדשה, 
כמפורט  המורחבות  ההוראות  וכי   7006/2016 הקיבוציים 
בתוספת יחולו מיום כ"ב בשבט התשע"ו )1 בפברואר 2016( על 

                            
1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63.
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שלום,  משפט  בית  לשופטת  להתמנות  הכשירה  הרווחה, 
ליושבת ראש ועדת רישום2.

כ"ד באייר התשע"ו )1 ביוני 2016(
)חמ 3-2749-ה3(  

                                                     חיים כץ
                          שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

2  י"פ התשס"ה, עמ' 244.

ביטול מינוי יושבת ראש ועדת רישום
לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק העובדים הסוציאליים, 
התשנ"ו-11996, אני מבטל את מינויה של עו"ד בתיה ארטמן2, 

ליושבת ראש ועדת רישום.

כ"ד באייר התשע"ו )1 ביוני 2016(
)חמ 3-2749-ה3(  

                                                    חיים כץ
                          שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.

2  י"פ התשס"ה, עמ' 244.

הודעה בדבר שינוי מועד ישיבת ועדת רישיונות
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

בהתאם לתקנה 30)ב( לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-11977, 
ניתנת בזה הודעה, כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים, 
התשע"ו  באלול  כ"ג  ב',  ביום  תתכנס   התשל"ו-21976, 

)26 בספטמבר 2016(, בשעה 9.00.

רח'  נוטריונים,  רישוי  מחלקת  במשרדי  תתכנס  הוועדה 
שאול,  גבעת   ,2 קומה  "התאומים",  בניין   ,15 נשרים  כנפי 

ירושלים 9134302.

בקשות חדשות והשלמת מסמכים לא יתקבלו יאוחר מיום 
י' באב התשע"ו )14 באוגוסט 2016(.

יאלץ להמתין  זה  מועד  לאחר  המוסר מסמכים שיתקבלו 
למועד הישיבה הבאה.

כ"ה בתמוז התשע"ו )31 ביולי 2016(
)חמ 3-303-ה2(

                                                      אמי פלמור
                                       המנהלת הכללית של משרד המשפטים

                                         יושבת ראש ועדת הרישיונות
1  ק"ת התשל"ז, עמ' 1724.

2  ס"ח התשל"ו, עמ' 196.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 

1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/13050, 

במפעלים  עובדים  למעט  בישראל  והמעסיקים  העובדים  כל 
מוגנים כאמור בסעיף 17)א( לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-21987.

תוספת 
ההוראות המורחבות

מס' סעיף
בהסכם

]לא הורחב[.  .1

התשע"ו  בשבט  כ"ב  מיום  נסיעה  הוצאות  החזר  שיעור   .2 
)1 בפברואר 2016( יהיה עד 22.60 שקלים חדשים ליום עבודה.

כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי   .3
לקבל ממעסיקו השתתפות עד המקסימום האמור בסעיף 2 
לעיל בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה 
בפועל שבו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו. 

הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס   .4
ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד 
למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, 

אם קיים כרטיס הנחה כזה.

להגיע  כדי  אחד  מאוטובוס  ביותר  לנסיעה  הנזקק  עובד   .5
בהוצאות  מעסיקו  להשתתפות  זכאי  עבודתו,  למקום 
נסיעה גם בעבור הנסיעה הנוספת, אם הוא חייב לנסוע 
כדי  לפחות  נוספות  עירוניות  תחנות   3 השני  באוטובוס 
בכפוף  הוא  זה  בסעיף  האמור  עבודתו.  למקום  להגיע 

לאמור בסעיף 2 לעיל.

החזר הוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון   .6
בלבד  אחד  לכיוון  העובד  מוסע  מטעמו.  או  המעסיק 
למחצית  עד  להחזר  זכאי  יהיה  ממנה(,  או  )לעבודה 

הסכומים הנ"ל.

להחזר  זכאי  אינו  כלשהי  מסיבה  מעבודתו  הנעדר  עובד   .7
הוצאות נסיעה בעד תקופת העדרו.

תחילתן של הוראות הסכם זה מיום כ"ב בשבט התשע"ו )1   .8
בפברואר 2016(.

אני מודיע בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק, כי מיום כ"ב 
לדמי  הרחבה  צווי  בטלים   )2016 בפברואר   1( התשע"ו  בשבט 

נסיעה משנת 32009, 42010, 52011, 62012 ו–72014.

ד' באב התשע"ו )8 באוגוסט 2016(
)חמ 3-107-ה1(

                                                     חיים כץ
                          שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

2  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

3  י"פ התש"ע, עמ' 1108.

4  י"פ התש"ע, עמ' 3887.

5  י"פ התשע"א, עמ' 6938.

6  י"פ התשע"ב, עמ' 5438.

7  י"פ התשע"ד, עמ' 4999.

מינוי יושבת ראש ועדת רישום
לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק העובדים הסוציאליים, 
התשנ"ו-11996, אני ממנה את עו"ד רינת וייגלר, עובדת משרד 

 
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.

                                         
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,2072 כגוש  המזוהה  מע"ר,  רובע  באשדוד,  קרקע  חטיבת   
חלקה 40 בשלמות; הייעוד: שב"צ.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, בניין עיריית אשדוד, 
בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  הגדוד העברי, אשדוד,  רח'  הקרייה, 

בשעות העבודה הרגילות.

ח' בתמוז התשע"ו )14 ביולי 2016(
)חמ 3-2(

יחיאל לסרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אשדוד  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 102-0144410
נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 102-0144410 

המהווה שינוי לתכנית מספר:
מי/במ/853. 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
יישוב: שכ' ב', רמת בית שמש, רח' רבי עקיבא 2-6, רשב"ג 1-7. 
גוש 5942 חלקה 11. השטח שבין קואורדינאטות רוחב 199239 

וקואורדינאטות אורך 626279.

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת בנייה להרחבת 49 יח"ד קיימות בחמישה מבנים, בפרט 

ע"י ניצול עליות גג הקיימות וסגירת מרפסות קיימות.
לפי  )לא  ג'  מגורים  מאזור  הקרקע  יעודי  במערך  שינוי   .1

מבא"ת( לאזור מגורים ב'.
קביעת הבינוי.   .2

)מתוכם  מ"ר  ל–8832  וקביעתם  בנייה  שטחי  הגדלת  א.  
6408 מ"ר שטח עיקרי ו–2424 מ"ר שטח שרות(.

כולל  בנייה  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת  ב.  
הוראות להריסת מבנים וחלקי מבנים. 

היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ג.  
בנייה בשטח.

קביעת קווי בנין עפ"י המסומן בתשריט.  ד.  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות בתאריך 22.1.16 
ובילקוט הפרסומים מס' 7278 עמ' 7534 בתאריך 6.6.2016.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5361, התשס"ה, עמ' 1198, ובהתאם לתכנית מס' ג/20043,  
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
527, מוסרת בזה הוועדה המקומית  6669, התשס"ד, עמ' 
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
דרך  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4
התכנון  לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או 

והבנייה(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -   .4

כגוש  המזוהה  מ"ר,   7,247 באעבלין, ששטחה  קרקע  חטיבת   
12202, ח"ח 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 49, 

50, 52; הפקעת שטח לדרך.

כ"ד בסיוון התשע"ו )30 ביוני 2016(
)חמ 3-2(

אמין ענבתאוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן   3/113/03/3
 ,2543 עמ'  התשמ"ג,   ,2946 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
אשדוד  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל' בית שמש  רמת   ,8 שורק  נחל  בית שמש,  ולבנייה   לתכנון 
ולבנייה,  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  וכן   ,02-9900777
טל:  ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים:   מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   02-6290222

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 102-0337907
נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 102-0337907 

המהווה שינוי לתכנית מספר מי/במ/835.

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
יישוב: שכ' א', רמת בית שמש, נחל שורק 10-12. גוש 34273 חלקה 
וקואורדינאטות   199562 רוחב  קואורדינאטות  שבין  השטח   .41

אורך 624718.

עיקרי הוראות התכנית: 
ג' )לא לפי מבא"ת(  שינוי במערך ייעוודי קרקע ממגורים    .1

למגורים ג'.
קביעת קווי בנין לבנייה.   .2

הגדלת שטחי הבנייה ל–7544 מ"ר )מתוכם 4966 מ"ר שטח    .3
עיקרי ו–2578 מ"ר שטחי שירות(.

קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות בנייה.   .4
בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת    .5

בשטח.
מתן הוראות בנושא הריסת מבנים.   .6

הקובעת  הכניסה  מעל  קומות  ל–7  מ–6  קומה  תוספת    .7
וקביעת שיא הגג.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות בתאריך 15.4.16
ובילקוט הפרסומים מספר 5937 עמוד 7261 בתאריך 9.5.2016.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  בית שמש  רמת   ,8 שורק  נחל  בית שמש,  ולבנייה   לתכנון 
ולבנייה,  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  וכן   ,02-9900777
טל'  ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים:   מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   02-6290222

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 102-0365841

נמסרה בזה הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 
 22.4.2016 בתאריך  בעיתונים  שפורסמה   102-0365841 מס' 
ובילקוט הפרסומים 7263 התשע"ו, עמ' 6089, בתאריך 11.5.2016. 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
יישוב: בית שמש, שביל הל"ה 4. גוש 5207 חלקה 9. השטח בין 

קואורדינטות רוחב 199727 וקואודינטות אורך 628719.

עיקרי הוראות התכנית
שינוי יעוד קרקע ממגורים ב' )לא לפי מבא"ת( למגורים א'.   .1
קביעת זכויות בנייה סה"כ ב–691.2 מ"ר )מתוכם 491.2 מ"ר    .2

שטח עיקרי ו–200 מ"ר שטח שרות(.

הגדלת מספר יח"ד מ–2 ל–4 יח"ד.   .3
קביעת בינוי והוראות בינוי.   .4

קביעת קווי בנין.   .5
קביעת הוראות ותנאים למתן היתר בנייה ושלבי ביצוע.   .6

קביעת תנאים בנושא חניה.   .7
חלוקה בהסכמת הבעלים.   .8

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

שלומציון המלכה 1 ירושלים טלפון : 02-6290222 . 

ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון, אלא אם כן הוגשה 
כל  את  המתאמת  תצהיר  ובליווי  הנימוקים  בפירוט  בכתב 
התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן  העובדות 
וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה 

עבודתו(, תשמ"ט-1989.
משה מונטג  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה בית שמש  

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 151-0304873 

שם התוכנית: שינוי קווי בניין במושב בית נקופה 103 
והוראות לשימור מבנה קיים

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 151-0304873. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי  מי / 200

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מטה יהודה

יישוב: מושב בית נקופה 
מגרש 103 בכניסה לישוב הוותיק סמוך למכולת.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 30483 מחלקה:  1 עד:  1 שלם

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין במגרש ושימור מבנה קיים.    .1

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 16/10/2015 
ובילקוט פרסומים מס' 7263, עמ' 6090, בתאריך 11/5/2016.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון  שמשון  ד.נ.  הר–טוב,  אזורי  מרכז  יהודה  מטה   ובנייה 
02-9900947/6 ובמשרדי לשכת התכנון המחוזית רח' שלומציון 
רשאי  המעוניין  כל   ,02-6290200 טלפון:  ירושלים,   1 המלכה 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

ניב ויזל  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה מטה יהודה  
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מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי בני-ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 501-0332734

 שם התכנית: תוספות ושינויים לבניין חדש 
ברח' איינשטיין 8

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב, 

מופקדת תכנית מפורטת מספר: 501-0332734.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, 

בב/70, 
בב/מק/105/פ, 

501-0211441

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
שטח התכנית: 603.000

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: איינשטיין 8

גושים וחלקות:
גוש: 6195 חלקה/ות: 406

מטרות התכנית:
תוספות ושינויים עפ"י סעיף 62א)א(: 

תוספת יח"ד עפ"י סעיף )8(.    .1
שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף )4(.    .2

הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה עפ"י סעיף )16(.    .3
תוספת יח"ד וניוד שטחים שניתן לאשר בהקלה עפ"י סעיף )9(.   .4

תוספת קומות, יח"ד ושטחים עפ"י תמ"א 38.    .5
קביעת שטח ציבורי עתידי.   .6

עיקרי הוראות התכנית:
קווי בניין:  א. 

קו הבניין הצידי )מזרח( יהיה 3.15 מ' במקום 3.50 מ'    )1(
)בשיעור של 10%(.

)צפון ודרום( בשיעור  הגדלת קווי הבנייה החזיתיים    )2(
של 40%, לצורך בניית מר' שמש.

סוכות תהיה  למעט  הנ"ל,  הבניין  לקווי  בנייה מעבר    )3(
סטייה ניכרת. 

יח"ד:  ב. 
תוספת 2 יח"ד בתכנית זו.    )1(

תוספת 1 יח"ד במסגרת הקלה עפ"י שבס - 30%.   )2(
תוספת 8 יח"ד עפ"י תמ"א 38 )ב-2 קומות(.   )3(

סה"כ יותרו 18 יח"ד כולל דירות גג.  )4(
מס' קומות: ג.  

תוספת 2 קומות עפ"י תמ"א 38 )קומה ג' - יח"ד ושטחים    )1(
עפ"י תמ"א 38, וקומה ד' - יח"ד עפ"י תמ"א 38 ושטחים 

באחוזי בנייה(.
שטחים: ד.  

התכנית  עפ"י  המותרים  ל–80%  מעבר   20% תוספת    )1(
הראשית.

שינויים שניתן לאשר בדרך של הקלה:  ה. 
ניוד שטחים בין הקומות.   )1(

תוספת שטחים לקומה אחת עפ"י תמ"א 38.   )2(

שינויי בינוי:  ו. 
הגבהת גובה ק. קרקע לצורך תכנון מכפילי חניה.   )1(

לרבות  הבנייה,  בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי  ז.  
לעניין ציפוי חזיתות, עיצוב הבניין ופיתוח המגרש. 

לא תותר תוספת או חלוקה של יח"ד מעבר למותר עפ"י  ח.   
תכנית זו, וזו תהא סטייה ניכרת. 

המבנים המסומנים להריסה ייהרסו כתנאי להיתר בתאום  ט.  
עם איכ"ס לרבות לעניין פינוי פסולת בניין. 

אגפי  לשני  מתייחסים  זו  שבתכנית  והתוספות  השינויים  י.  
הבניין. מספר יח"ד יתחלק בין שני האגפים באופן יחסי. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק, 
רח' דוד המלך 11, בני-ברק, טל' 03-5776579. העתק התנגדות 
הממשלה,  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

דרך בגין 125, תל אביב(.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
מדויקת  וכתובת  טלפון  לציין  יש  וכן  תשמ"ט-1989,  עבודתו( 

של המתנגד. 

מרחב תכנון מקומי בני-ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 501-0360396

שם התכנית: שינויים בקווי הבניין ברח' אברבאל 42
והבנייה,  בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965 
בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב, 
מופקדת תכנית מתאר מקומית תכנית מפורטת מס' 501-0360396.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/מק/105/אגפים, בב'109

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
שטח התכנית:    1222.000

רשות מקומית: בני ברק
כתובות:  אברבאל 42,44,46 

גושים וחלקות:
גוש:   6195  חלקה/ות: 735

מטרות התכנית:
שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף 62א)א()4(.

עיקרי הוראות התכנית:
יותרו שינויים בקווי הבניין:  .1

מזרח 2.0 מ' במקום 6.0 מ'. א. 

דרום 2.0 מ' במקום 6.0 מ'. ב. 
שאר הצדדים ללא שינוי. ג. 

לא יותרו בליטות מעבר לקווי הבניין הנ"ל, למעט סוכות.  .2
שמש  מרפסות  ו/או  סוכות  יותרו  לא  הדרומית  בחזית   .3

מעבר לקו הבניין שעפ"י תכנית זו.
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ההרחבות לחזיתות יהיו באגפים שלמים.  .4
לרבות  הבנייה,  בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי   .5

לעניין ציפוי חזיתות בחומרים קשיחים.
לפני  לקדמותם  יחזרו  הבניין  קווי  ייהרס,  והבניין  במידה   .6

תכנית זו.
חלקי הבניין הקיימים החורגים מקווי הבניין יותרו כל עוד   .7

הבניין קיים, למעט סוכות ברזלים )"רלסים"(.
וזו  זו  תכנית  עפ"י  שהורחבו  יח"ד  של  חלוקה  תותר  לא   .8

תהיה סטייה ניכרת.
כל התנאים של התכניות להרחבות )לרבות בב/105/ג( יהיו   .9

תקפות, לרבות לעניין שיפוץ הבניין, לובי הכניסה וכדו'.
ההרחבות ייבנו עפ"י ת.י. 413 לרעידות אדמה.  .10

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק, 
רח' דוד המלך 11, בני-ברק, טל' 03-5776579. העתק התנגדות 
הממשלה,  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

דרך בגין 125, תל אביב(.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
עבודתו( התשמ"ט-1989, וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת 

של המתנגד. 

מרחב תכנון מקומי בני-ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 501-0341925

שם התכנית: תוספת  יח"ד ברח' עוזיאל 19
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 501-0341925.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
690 מ"ר

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: הרב עוזיאל 19, 21

גושים וחלקות: 
גוש:  6187 חלקה/ות: 231, 268 

מטרות התכנית:
תוספת יח"ד לבניין קיים )מצב קיים( ללא תוספת שטח עיקרי 

עפ"י סעיף 62א)א()8(.

עיקרי הוראות התכנית:
תותר תוספת יח"ד אחת, ללא תוספת שטחים עיקריים. א. 

לא תותר חלוקת יח"ד זו, וזו תהיה סטיה ניכרת. ב.  
הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה. ג.  

כל החלקים הקיימים מחוץ לקווי הבנין -יותרו, כל עוד  ד.  
הבנין הקיים לא נהרס, למעט סוכות ברזלים. 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 26.1.2016 
ובילקוט הפרסומים מס' 7196, עמ' 3075, בתאריך 1.2.2016

לתכנון  המקומית  הועדה  מבשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, טל' 03-5776487, 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  המחוזית  הועדה  ובמשרדי 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  כל  אביב.  תל   ,125 בגין  דרך 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 502-0181586 
)בי/1/154/מק - סמטת הכרמל 4 בת ים(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
אביב,  תל  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  ים,  בת 

מופקדת תכנית מפורטת מספר 502-0181586.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
מס' תוכנית מיוחסת:  בי / 154 סוג יחס: שינוי 

מס' תוכנית מיוחסת:  בי / 2 / א סוג יחס: שינוי 
מס' תוכנית מיוחסת:  בי / 403 סוג יחס: כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
הכרמל,  רח'   7128 בגוש   288 חלקה   - וממזרח  מצפון  גבולות: 

מדרום- חלקה 276 בגוש 7128, ממערב חלקה 274 בגוש 7128.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 7128 מחלקה: 275 עד: 275 שלם

מטרות התכנית:
בנין,  קווי  מינימלי,  מגרש  גודל  בעניין  הבנייה  הוראות  שינוי 
גובה המבנה, בשטח ציבורי בהתאם למותר לתכנית בסמכות 

ועדה מקומית.

עיקרי הוראות התכנית:
קו  שינוי  ל–0,  מ'  מ–5  המזרחי  הקדמי  הבניין  בקו  שינוי    .1
הבנין הצידי המערבי מ–4 מ' ל–0 מ' בקומת קרקע בלבד ו–4 
מ' לקומות העליונות בהתאם לסעיף 62א)א( ס"ק 4 לחוק 

התכנון והבנייה. 
קביעת הוראות להקמת מבנה בן 7 קומות בהתאם לסעיף    .2

62א )א( ס"ק 5 לחוק התכנון והבנייה. 
להקים  שמותר  מגרש  שטח  גודל  בדבר  בהוראות  שינוי    .3
עליו בנין; מ–1375 מ"ר ל–1100 מ"ר בהתאם לסעיף 62א)א( 

ס"ק 7 לחוק התכנון והבנייה. 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
ים,  בת  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  הפרסומים, 
)כתובת:  יומצא למשרדי הוועדה המחוזית  העתק ההתנגדות 

ק.ממשלה דרך מנחם בגין 125 ת"א, טלפון: 03-7632580(.
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הועדה  במשרדי  הנמצאת  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
סוקולוב  ברחוב  עיר,  תכנון  מחלקת  ובנייה,  לתכנון  המקומית 
22 הרצליה בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל. כל 
ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  ע"י התכנית,  נפגע  הרואה את עצמו 
סעיף 100 לחוק התכנון והבנייה , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה בסוקולוב 

22 הרצליה.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב 
שעליהן  העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט 
נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט-1989.

משה פדלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה הרצליה  

מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר אישור תכנית מקומית מפורטת מס' 
505-0316448

שם התכנית: ח/מק/149 - רח' סעדיה הגאון 13-15
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 108 ג' לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
חולון מאושרת תכנית מתאר מפורטת מס' 505-0316448 ח/מק/149 

רח' סעדיה הגאון 13+15, גרסת: הוראות-15 תשריט- 10.
תחום  בכל  בעלים  בהסכמת  חלקות  איחוד  וחלוקה:  איחוד 

התוכנית
היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית: סוג היחס:  
תמ"א 10/ד/10 כפיפות  

תמ"א 36 /א כפיפות  
תמ"א 38  כפיפות  

תמ"א 1/38/א כפיפות  
תמ"א 2/38 כפיפות  
תמ"א 3/38 כפיפות  

ח/1 כפיפות  
ח/1/1 שינוי  

ח/15/1 כפיפות  
ח/23/1 כפיפות  
ח/4/1 כפיפות  
ח/8/1 כפיפות  
ח/124 שינוי  

ח/17   שינוי     

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
יישוב: חולון, רחוב: סעדיה הגאון 13+15

גושים וחלקות:
גוש 7163 חלקות 201-202

מטרת התכנית:
איחוד חלקות

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

יוסי בכר  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה בת ים  

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 504-0401893
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מרחב הרצליה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז 
 -  504-0401893 מספר  מפורטת  תכנית  מופקדת   תל-אביב, 
הר/מק/2357 - הסדרת רחוב דב הוז בחלקות 94, 103 בגוש 6519 

- הוראות תכנית גרסה 9 ותשריט גרסה 5

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
הר / 1008  שינוי   

הר / 1635 / א  כפיפות   
הר / 1635 / ד  כפיפות   
הר / 2000 / א  כפיפות   
הר / 2000 / ב  כפיפות   
הר / 2000 / מ  כפיפות   
הר / 253 / א  שינוי   

הר / מק / 1635 / ב  כפיפות   
הר / מק / 2000 / מב  כפיפות   
הר / מק / 2000 / מע כפיפות   

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: הרצליה

יישוב: הרצליה, רחוב: הוז דב מס':  37

גושים וחלקות: 
גוש: 6519 מחלקה:  36 עד:  36 חלקי
גוש: 6519 מחלקה:  94 עד:  94 שלם

גוש: 6519 מחלקה: 103 עד: 103 שלם

מטרת התכנית: 
הסדרת זכות דרך ברחוב דב הוז. 

עיקרי הוראות התכנית:
מגורים  יעוד  בין  התכנית,  משטח  בחלק  וחלוקה  איחוד    .1
א' )מגורים א'2 מוגבל מתכנית הר/253/א( לבין יעוד דרך 

בתשריט. 
הרחבת זכות הדרך.    .2

ביטול דרך כמסומן בתשריט.    .3

כשבועיים  הרצליה  עיריית  באתר  המופקדת  בתכנית  לעיין  ניתן 
לאחר פרסום דבר הפקדתה בעיתונים, בקישור הבא באתר העירוני: 

http://handasa.herzliya.muni.il/Plane/Pages/taba.aspx
בסרגל הקישורים שבצד ימין יש לבחור בקישורית "תכניות   .1

בנין עיר"
בשדה מספר תכנית יש לכתוב את מס' התכנית ולאחר מכן   .2

ללחוץ על "הצג"
ובארכיב  החץ  על  לחיצה  ע"י  לתכנית  להיכנס  יש   .3

המסמכים מופיעים קישורים למסמכי התכנית הסרוקים.
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ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
עיר,  ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה לתכנון  בעיתונים. 
ברח' ביאליק 3 חיפה. המען למשלוח התנגדויות בדואר: הועדה 
31047. המתנגד  14 חיפה  רח' חסן שוקרי   4811 ת.ד.  המקומית 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  התנגדותו  עותק  ימציא 
ובנייה מחוז חיפה, רח' פלי"ם 15, חיפה 31048 טל: 04-8633448.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית 
מתאר מקומית מס' 304-0189191

נמסרת בזה הודעה,בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965 
חיפה,  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה, 
 מופקדת תכנית המהווה שינוי לתכנית מתאר מקומית הנקראת 
ברח'  בנייה  הוראות  שינוי  חפ/מק1309/א'   -  304-0189191

העוגן 14 - חיפה.

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות: 
חפ/166 , חפ/229/ה 

תכנית זו כפופה לתכניות:
חפ/מק/1400/גב,  חפ/229/י/5,  חפ/229/'/1,  תמא/38,חפ/229', 

חפ/מק/1400/תט, חפ/1309, חפ/מק/229/י/2.

מקום התכנית: 
יישוב: חיפה, רח' העוגן 14, עין הים , חיפה.

גושים וחלקות:
גוש: 10802, חלקה בשלמות :10 וחלקי חלקה: 96 )חלקת דרך(

מטרות התכנית:
תוספת יחידת דיור לבנין האחורי שבחלקה 10 בגוש 10802, רח' 

העוגן 14 .

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטח בנייה בהתאם לסעיף 62א )א1() 1( )א()2( לחוק   .1

התכנון והבנייה .
בהתאם  בתכנית  למאושר  מעבר  אחת  קומה  של  תוספת   .2

לסעיף 62 א )א()4א( לחוק התכנון והבנייה.
תוספת יחידת דיור אחת בהתאם לסעיף 62 א )א( )8 (לחוק   .3

התכנון והבנייה . 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
עיר,  ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה לתכנון  בעיתונים. 
ברח' ביאליק 3 חיפה. המען למשלוח התנגדויות בדואר: הועדה 
31047. המתנגד  14 חיפה  רח' חסן שוקרי   4811 ת.ד.  המקומית 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  התנגדותו  עותק  ימציא 
ובנייה מחוז חיפה,רח' פלי"ם 15 חיפה 31048 טל: 8633448 - 04.

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד חלקות לפי סעיף 62א )א( 1 לחוק  .1

שינוי הוראות בדבר עיצוב או בינוי לפי סעיף 62א)א(5 לחוק  .2

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4532 עמ'  7232, התשע"ו,  מס'  הפרסומים  ובילקוט   18.03.2016

בתאריך 21.03.2016.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
58, חולון, טלפון:  ויצמן  ולבנייה חולון בבניין העירייה ברחוב 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,03-5027222
מחוז תל-אביב, בכתובת: דרך מנחם בגין 125, תל-אביב 67012, 
טלפון: 03-7632588. כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

זוהר נוימרק  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה חולון  

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית 
מתאר מקומית מס' 304-0138115

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965 
חיפה,  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה, 
מופקדת תכנית מס' - 304-0138115 הנקראת "חפ/ מק/ 1584/ד 

- תגבור זכויות בנייה ברח' בני ברית - רמת בגין"

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות:
חפ/1584, חפ/1584/ב, חפ/מק/1400/גב.

תכנית זו כפופה לתכניות:  
חפ/1400/יב, חפ/229/י/5, חפ/מק/1400/תט, חפ/מק/1400/יב/1, 

חפ/מק/1400/פמ.

מקום התכנית: 
יישוב: חיפה

בדרך  ברית  בני  רחוב  המשך  בגין,  ברמת  נמצאת  התכנית 
המקשרת אל דרך פרויד.

גושים וחלקות:
גוש: 10795 חלקות בשלמות: 15-17 חלקי חלקות: 29, 18-24, 13.

גוש: 10797 חלקה בשלמות: 120 חלקי חלקה: 119.

מטרות התכנית: 
תגבור אחוזי בנייה במגרשי מגורים ומתן הוראות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטח הבנייה המותר לבנייה מ–60% ל–85% משטח   .1
המגרש המגיע על פי תכנית מאושרת חפ/1584/ב' בהתאם 

לסעיף 62א)א1()1()א()2(.
שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי בהתאם לסעיף   .2

62א)א()5( - אופי הדרוג.
שינוי קו בנין בהתאם לסעיף 62א)א()4( - שינוי בקו בנין   .3

צידי, אחורי וקדמי.
שינוי הוראות בדבר גובהם של בנינים ומס' קומות בהתאם   .4
לסעיף 62א)א()4א( - שינוי מס' קומות בחתך ושינוי בגובה 

- שינוי בקומות עליונות.
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 

שעליהן היא מסתמכת.

חדוה אלמוג  
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חיפה  

מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
308-0086918

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  כרכור,  חנה  פרדס 
מחוז חיפה, מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' 308-0086918 
- תוספת 2 יח"ד דיור, הסדרת קווי בניין והקטנת שטח מגרש 

מינימלי.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ש/18

שינוי ש/205
כפיפות ש/252

כפיפות ש/מק/383/א
כפיפות ש/מק/950/א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: פרדס חנה-כרכור

העליה  33, פרדס חנה-כרכור

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10076 חלקות במלואן: 65

עיקרי הוראות התכנית: 
מינימלי  מגרש  שטח  הקטנת  במגרש,  יח"ד   2 תוספת  לאפשר 

ושינוי קו בניין צידי.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
משרדי הועדה פתוחים לקהל, או באתר האינטרנט של הועדה 
vaada.phk.org.il בתפריט תכניות בנין עיר. כל מעוניין בקרקע, 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבנין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה פרדס חנה כרכור, בשעות קבלת קהל. כתובת: רחוב דרך 
 077-9779933 טלפון:  כרכור,  חנה  פרדס   1022 ת.ד.   ,22 הבנים 
שלוחה 3. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 

כתובת: שד' הפלי"ם 15 ב' חיפה טלפון: 04-8616252. 

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

התשמ"ט-1989. 

מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 308-0376178
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית 
מתאר מקומית מס' 304-0332726

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 א' לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
חיפה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה, מופקדת 
הנקראת   304-0332726 מס'  תכנית  מקומית  מתאר   תכנית 
חפ/מק/1888 /א הוראות ל"פרגודים קבועים" התוכנית משנה 
רק  בהתייחס  חיפה  העיר  של  המתאריות  התוכניות  כל  את 

לאזורים המאושרים לבנייה בלבד והווה תכנית נלווית.

תכנית זו מהווה שינוי לתכנית:
חפ/ 1400/ יב, חפ/ 1888, חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1, חפ/229

תכנית זו כפופה לתכנית הבאות:
,תמ"א   15 תמ"א   13/3 ,תמ"א   13 10,תמ"א  3,תמ"א  תמ"א   

23,תמ"א 34/ב/4 , 34/ב/3, 34/ב/3, תת"ל 13/6/2.

התוכנית אינה חלה בתחום התמאות הבאות: 
תמ"א 37 ,תמ"א 34/ב/5 ,תמ"א 8 ,תמ"א 22.

מקום התכנית: 
יישוב: חיפה

כל מרחב התכנון של העיר חיפה למעט הגוש הימי שבתחום 
של שכונת בת גלים.

מטרת התכנית: 
קביעת , זכויות בנייה ,קו בניין והוראות עיצוב ל"פרגוד קבוע".

עיקרי הוראות התוכנית:
לצורך   4.1.1 בסעיף  המפורטים  ליעודים  בניין  קו  קביעת   .1
הקמת "פרגוד קבוע" בתחום המגרש /תא השטח בהתאם 

לסעיף 62 א )4(.
 20% עד  של  שטח  במגרש/תא  בנייה  זכויות  תוספת   .2
משטח המגרש/תא השטח ובתנאי שהשטח הכולל של כל 
"הפרגודים הקבועים" במגרש/תא השטח לא יעלה על 500 

מ"ר לפי הקטן בפסקה זו בהתאם לסעיף 62 א 16)א()1( .
אוכל"  "בית  עבור  קבוע"  ל"פרגוד  מקסימלי  קביעת שטח    .3
שלא יעלה על 50 מ"ר ומתן הוראות בדבר בינוי או עיצוב 

אדריכליים על פי סעיף 62 א )5(.
ביטול חובת רצועת גינון בחזית המגרש/תא השטח על פי   .4

סעיף 62 א )5(. 
מתן הנחיות להגשת היתר ל"פרגוד קבוע".   .5

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
עיר,  ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה לתכנון  בעיתונים. 
ברח' ביאליק 3 חיפה. המען למשלוח התנגדויות בדואר: הועדה 
31047. המתנגד  14 חיפה  רח' חסן שוקרי   4811 ת.ד.  המקומית 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  התנגדותו  עותק  ימציא 
ובנייה מחוז חיפה,רח' פלי"ם 15 חיפה 31048 טל: 8633448 - 04.
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גושים/ חלקות לתכנית

חלק 
מגוש 
חלקות בחלקוחלקות בשלמותןמוסדר

10533 ,53-51 ,49 ,48 ,46 ,45 ,42 
72-55

22 ,19 ,18

10534 ,103 ,101-93 ,91 ,90 ,61
447 ,417-389 ,106 ,104

451 ,442 ,431 ,22 ,13

1053957

1257641

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין לצורך מימוש בנייה במגרשים בהם התכנית   .1

חלה. 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל 
וכן כל  ידי התכנית,  נפגע על  פרט תכנוני אחר הרואה עצמו 
התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פירסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
חוף הכרמל, דאר-נע חוף הכרמל, טלפון 04-8136215. ההעתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית. )כתובת: רח' פל-

ים 15 א חיפה, טלפון: 04-8633448(.

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

התשמ"ט-1989

כרמל סלע  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חוף כרמל  

מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 351-0334045
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 351-0334045. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 כפיפות ל  מ / 414

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: מצפה אילן

מגרשי המגורים בישוב מצפה אילן

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8719 מחלקה:  5 עד:  5 חלקי

גוש: 20369 מחלקה:  5 עד:  5 חלקי

ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  כרכור,  חנה  פרדס 
 -  308-0376178 מספר  מפורטת  תכנית  מופקדת  חיפה,  מחוז 

תוספת זכויות בחלקה 188, גוש 10101. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ש/בת/502

שינוי ש/1
שינוי ש/136
שינוי ש/156

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: פרדס חנה-כרכור

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10101 חלקות במלואן: 188

עיקרי הוראות התכנית: 
וכן  קיים  מלאכה  למבנה  תת-קרקעיים  שירות  שטחי  תוספת 
תוספת 133 מ"ר שטח עיקרי ותוספת קומה מתוקף תיקון 101 לחוק.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
משרדי הועדה פתוחים לקהל, או באתר האינטרנט של הועדה 
vaada.phk.org.il בתפריט תכניות בנין עיר. כל מעוניין בקרקע, 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבנין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה פרדס חנה כרכור, בשעות קבלת קהל. כתובת: רחוב דרך 
 077-9779933 טלפון:  כרכור,  חנה  פרדס   1022 ת.ד.   ,22 הבנים 
שלוחה 3. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 

כתובת: שד' הפלי"ם 15 ב' חיפה טלפון: 04-8616252. 

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

התשמ"ט-1989. 

חיים געש  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה פרדס חנה - כרכור  

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 303-0354167
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  הכרמל,  חוף 

חיפה מופקדת תכנית מפורטת מספר 303-0354167

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
מכ/במ/384 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשומת מקומית: מ.א. חוף הכרמל

יישוב: עתלית
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מטרת התכנית:
ומתירה  מבנים,  ב–4  המותרות  ל–4  דיור  יחידות   4 תוספת 

צפיפות של 4 יחידות לדונם ברחוב ההגנה בבנימינה. 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בינוי - 8 יחידות דיור ב–4 מבנים לפי סעיף 62א )א(  א(  

ס.ק. )5(. 
סעיף  לפי  דיור  יחידות   8 לסה"כ  דיור  יחידות   4 תוספת   ב(  

62א )א( ס.ק. )8(. 
תוספת 7% שטח עיקרי שניתן לקבל לפי סעיף 62א )א( ס.ק.  ג(  

 .)16(
תוספת קומת מרתף לפי סעיף 62א )א( ס.ק. )4א(.  ד(  

עבור  ותת-קרקעיים  קרקעיים  על  שירות  שטחי  תוספת  ה(  
תוספת יחידות הדיור לפי סעיף 62א )א( ס.ק. )8(. 
תוספת מבנים במגרש לפי סעיף 62א )א( ס.ק. )9(.  ו(  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18/03/2016 ובילקוט פרסומים מס' 7227, בתאריך: 13/03/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה השומרון, המייסדים 52, זכרון יעקב, טלפון: 04-6305522 
הפלי"ם  כתובת: שד'  חיפה,  מחוז  הועדה המחוזית,  ובמשרדי 
15/ב חיפה. טלפון: 04-8616252. כל המעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית מס' 
353-0280552

שם התכנית: תוספת יחידת דיור בחלקה 89 גוש 12106, 
גבעת עדה 

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
השומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה 

תכנית מפורטת מס' 353-0280552.

כתובות שבהן חלה התכנית:
אזור: זכרון יעקוב 

גושים/ חלקות/מגרשים לתכנית: 
גוש: 12106  מחלקה:   89  עד:  89, חלקי/שלם: שלם 

שטח התכנית בדונם: 0.712
יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מס' תוכנית : מק / ש / 960 / ב סוג יחס: כפיפות   
מס' תוכנית : ש / 224 סוג יחס: שינוי      

מס' תוכנית : ש / 224 / א סוג יחס: שינוי     
מס' תוכנית : ש / מק / 383 / א סוג יחס: כפיפות    
מס' תוכנית : ש / מק / 950 / א סוג יחס: כפיפות    

מטרת התכנית
תוספת יחידת דיור לסה"כ 2 יחידות במגרש, תוך כדי תוספת 

שטחי בנייה לפי תיקון 101 לחוק. 

עיקרי הוראות התכנית: 
סעיף  לפי  במגרש  יחידות   2 לסה"כ  דיור  יחידת  תוספת    א(  

62א )א( ס.ק. )8(. 

מטרת התכנית: 
הגדלת שטחי הבנייה ושינוי הוראות למחסנים וחניות במגרשי 

המגורים. 

עיקרי הוראות התכנית: 
לפי  דיור.  ליחידת  המגורים  במגרשי  עיקרי  שטח  תוספת    .1

סע' 62 א)א( )17( לחוק. 
א'  מגורים  זמניים,  מגורים  למבני  עיקרי  שטח  תוספת    .2
הנחיות מיוחדות )תאי שטח 400-401 מתכנית מ/414(, לפי 

סעיף 62 א)א( )17( לחוק.
הגדלת התכסית לפי סעיף 62 א )א()9( לחוק.    .3

הכלולים  וחניות  למחסנים  בנין  וקווי  הוראות  שינוי    .4
בשטחי השירות המותרים בתכנית מ/414 כך שניתן להציב 
מחסנים במרווחים, לפי סעיף 62 א )א()4( וסעיף 62א)א()5( 

לחוק.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התוכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך    7223 עמ'   7223 מס'  הפרסומים  ובילקוט   26/02/2016

07/03/2016

נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון  התוכנית האמורה 
טלפון  חפר,  ד.נ.  מנשה,  אזורי  מרכז  אלונה,  מנשה  ולבנייה 
קריית  חיפה,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   .04-6177307
כל   .04-8616222 טלפון  חיפה,  א   15 ים  פל  רחוב  הממשלה 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

אילן שדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מנשה אלונה  

מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית מס' 
353-0224121

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
השומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה 

תכנית מפורטת מס' 353-0224121.

שם התכנית: 
תוספת יחידות דיור בחלקה 45 גוש 10204, בנימינה 

גושים/ חלקות/מגרשים לתכנית: 
גוש:  10204  מחלקה:   45  עד:  45  חלקי/שלם: שלם 

שטח התכנית בדונם: 1.902

יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות
מס' תוכנית : מק / ש / 961 / ג סוג יחס:  כפיפות   

מס' תוכנית : ש / 1122 / א סוג יחס:  שינוי         
מס' תוכנית : ש / 208 סוג יחס:  כפיפות        

מס' תוכנית : ש / 23 / א סוג יחס:  כפיפות        
מס' תוכנית : ש / 23 / ב סוג יחס:  כפיפות        

מס' תוכנית : ש / 301 סוג יחס:  שינוי         
מס' תוכנית : ש / מק / 1122 / ג סוג יחס:  כפיפות        
מס' תוכנית : ש / מק / 383 / א סוג יחס:  כפיפות        
מס' תוכנית : ש / מק / 950 / א סוג יחס:  כפיפות        
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מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 405-0270470
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מספר מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

.405-0270470

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: כפר סבא

 יישוב: כפר סבא

גושים וחלקות: 
גוש:   6440, חלקה:   55, חלקי/שלם: שלם

מטרות התכנית:
קביעה ושינוי הוראות לשימור ע"פ סעיף 62 א)א( 13. 

הסבת שטח המגורים למסחר במבנה לשימור עפ"י סעיף 62א)א(6.
סעיף  עפ"י  למגורים  הנותר  בשטח  "משרדים"  שימוש  הוספת 

62א)א(11. 

עיקרי הוראות התכנית:
ביטול הריסת האגפים המערביים של המבנה הקיים לשימור 

ללא תוספת שטחים. 
הסבת 25 מ"ר עיקרי מתוך 100 מ"ר המיועדים למגורים לטובת 

משרדים במבנה לשימור. 
הסבת 75 מ"ר עיקרי מתוך 100 מ"ר המיועדים למגורים לטובת 

מסחר. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
05/02/2016 ובילקוט פרסומים מספר 7306 עמוד 8834 , בתאריך 

.21/07/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה, ועדה מקומית כפר סבא כתובת: ויצמן 137, כפר סבא, 
שד'  כתובת:  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   09-7649177 טלפון: 
הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9270170. כל המעוניין רשאי לעיין 
בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה כפר סבא  

מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 420-0243220

שינוי לתכניות מתאר מקומיות מד/במ/2 - מד/2/ 1
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
שינוי   ,420-0243220 מס'  מפורטת  תכנית  אישרה  מודיעין 

לתכניות מתאר מקומיות מד/במ/2 ו–מד/2/ 1

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
מודיעין-מכבים-רעות, שכונה: המגינים, דוד אלעזר 46-54

קואורדינאטות:
X:199957 ציר
Y:646547 ציר

גוש וחלקה:
חלקות בחלקן: 25 גוש: 5568 

סעיף  לפי  לקומה  ל–30%  לקומה  מ–20%  תכסית  שינוי    ב(  
62א )א( ס.ק. )9(. 

תוספת 7% )45 מ"ר( שטח עיקרי לפי סעיף 62א )א( ס.ק. )16(.   ג(  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 1/1/2016 
ובילקוט פרסומים מס' 7181, בתאריך: 10/01/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה השומרון, המייסדים 52, זכרון יעקב, טלפון: 04-6305522 
הפלי"ם  כתובת: שד'  חיפה,  מחוז  הועדה המחוזית,  ובמשרדי 
15/ב חיפה. טלפון: 04-8616252. כל המעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

ארנון גלעדי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה השומרון  

מחוז מרכז

מרחב תכנון מקומי אלעד

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
422-0332460

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מספר מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

422-0332460 - חילופי שטחים -אלעד.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי גז/במ/3/195

כפיפות אל/מק/9/3/195

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: אלעד

רבי יהודה נשיא 53, אלעד .

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:  5760 מחלקה:  24 עד:  24 בשלמות
גוש:  5760 מחלקה:  31 עד:  31 בשלמות

גוש:  5760 מחלקה:  28 עד:  28 חלקי

מטרות התכנית: 
איחוד וחלוקה מחדש ושינוי בהנחיות הנוגעות לקווי בנין

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה מחדש שינוי קווי בנין צידים מ–"5" מ' ל–"0" מ'.

נפוץ  עיתון  בעיתונות:  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
פוסט  ישראל  נפוץ  עיתון   ,12.10.15 בתאריך  היום  ישראל 
בתאריך 12.10.15, עיתון מקומי השבוע באלעד בתאריך 12.10.15 

ובילקוט פרסומים מספר 7155, עמוד 1412, בתאריך 29.11.15 .

התכנית נקבעה שאינה טעונה אישור השר לפי סעיף 109.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   ,1 גאון  נסים  רח'  אלעד,  ובנייה 
טלפון:  רמלה,  קריית הממשלה   ,91 הרצל  כתובת:  מרכז,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .08-9788444

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

אבי שטרן  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה אלעד  
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מטרות התכנית: 
שינוי קו בנין צדדי בהתאם למבנה קיים לפי סעיף 62א)א(4 לחוק.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין למגרש 56/6 תא שטח 1 ,לפי סעיף 62א)א( א. 

)4(
קו בניין קדמי מ 5.00 מ' ל 4.80 מ'  .1

קו בניין אחורי מ 3.00 מ' ל 2.90 מ'  .2
קו בניין צדדי שמאלי מ 4.00 מ' ל 3.40 מ' ו 2.90 מ' -     .3

ראה תשריט.
קו בניין צדדי ימני  0.00   .4

שינוי קווי בניין למגרש 56/7 תא שטח 2,לפי סעיף 62א)א()4( ב. 
קו בניין קדמי מ 5.00 מ' ל 4.80 מ'  .1

קו בניין אחורי מ 3.00 מ' ל 2.90 מ'  .2
קו בניין צדדי ימני מ–4.00 מ' ל–3.40 מ' 3.50 מ' ו–2.90    .3

מ' - ראה תשריט.
קו בניין שמאלי ימני  0.00   .4

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, 
העתק   ,03-9007289 טלפון:  העין  ראש   ,21 שילה  העין,  ראש 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, 

קרית הממשלה, רמלה, טלפון: 08-9270170(. 

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

תשמ"ט - 1989.  

חנוך עוז  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה ראש העין  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה על הכנת תכנית מתאר מקומית מפורטת 
ועל קביעת תנאים למתן היתרי בנייה

בהתאם לסעיפים 78-77 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, 
 תכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה 

במרחב התכנון המקומי ראשל"צ רצ/1/106/3

ביום 25.3.16 נמסרה הודעה ע"י הועדה המקומית לתכנון   .1
והבנייה,  התכנון  לחוק   77 סעיף  עפ"י  ראשל"צ  ובנייה 
בפני  מבנים  לחיזוק  תכנית  הכנת  בדבר  התשכ"ה-1977 
לתכנית  )תיקון   38 לתמ"א   23 סעיף  לפי  אדמה  רעידות 
רצ/106/1(, ובדבר קביעת תנאים למתן היתרי בנייה על פי 

סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה.
להלן התנאים שנקבעו בהודעה מיום 25.3.16:  

היתרי בנייה לחיזוק ועיבוי מבנים הנמצאים בתחום  א. 
הקבוע  לפי  זה  בשלב  ינתנו  לא  רצ/106/1   תכנית 

ב– רצ/106/1, אלא לפי תמ"א 38 על תיקוניה בלבד.
הוועדה המקומית תהיה   - א  על אף האמור בסעיף  ב. 
רשאית לפעול על פי רצ/106/1במקרים חריגים בלבד 
בהם יוכח על פי חוות דעת שמאי הועדה המקומית 

מטרות התכנית:
תוספת זכויות בנייה לחדרים על גגות עבור 10 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בנייה בהיקף של כ–57 מ"ר ל–4 יח"ד מטיפוס    .1

B1C
ל–0.00  מעל  אל  ל–0.00  ממתחת  עיקרי  שטח  מ"ר   10 ניוד    .2

B1C עבור דירות מטיפוס
תוספת זכויות בנייה בהיקף של 60 מ"ר ל–6 יח"ד מטיפוס    .3

.E
ל–0.00  מעל  אל  ל–0.00  ממתחת  עיקרי  שטח  מ"ר   12 ניוד    .4

.E עבור דירות מטיפוס
על  חדרים  בנית  לצורך  ל–4  בבנין  הקומות  מספר  הגדלת    .5

הגג.
קביעת הוראות בינוי לתוספת חדרים על הגג ולאופן ניצול    .6
זכויות בנייה קיימות בדירות מס' 5 ו–6 בבניינים מטיפוס 

B1C ו–E כמפורט בנספחים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התוכנית  פרסום  על  הודעה 
17.12.2015 ובילקוט פרסומים מס' 7198 מיום 2.3.16

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
וכן   ,08-9726058 טל:  מודיעין,   ,1 תלתן  רח'  מודיעין  ובנייה 
רח'  מרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. )עיריית 
 8:30-12:00 בשעות  ד'  א',  ימים  תיכנוני:  מידע  מדור  מודיעין, 

וביום ב' 13:30-17:00 או בהתאם למפורסם באתר העירייה(.

חיים ביבס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה מודיעין  

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר תיקון טעות בתכנית מפורטת מס' 
408-0134395

נת/מק/27/800/ב'- מגורים,כיכר המיסדים
 ,408-0134395 מס'  מפורטת  תכנית  הפקדת  בדבר  בהודעה 
שפורסמה בילקוט הפרסומים 7312, התשע"ו, עמ' 9077, מתחת 
במקום  ומיקומם:",  בתוכנית  הכלולים  "השטחים  לכותרת 
"רחוב: המייסדים 8, נתניה" צריך להיות "רחוב המייסדים 18, 

נתניה".

מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 418-0425645
והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה 
ראש העין, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז, 

מופקדת  מספר 418-0425645 - פנינה חן אלוני רנ/מק/161. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי אפ/2000

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
שכונת אביב עלית הנוער 16,  ראש העין

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:   4272 מחלקה:   56 עד:   56 חלקי
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העתק   03-9547905 פקס:   03-9547577  : טלפון  ראשל"צ,   20
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, 

קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 08-9788444.

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

כתובת, טלפון ונייד.

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 417-0279489
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 417-0279489 

- הגדלת שב"צ בכניסה לצור יצחק - שד/מק/19/15/101.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ל- שד/5/101

שינוי ל- שד/15/101/ד

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: צור יצחק

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:  8901 מחלקה:  64 עד:  64 בשלמות
גוש:  8901 מחלקה:  71 עד:  71 בשלמות
גוש:  8901 מחלקה:  87 עד:  87 בשלמות
גוש:  8901 מחלקה:  92 עד:  92 בשלמות
גוש:  8901 מחלקה:  97 עד:  97 בשלמות

גוש:  8904 מחלקה:  31 עד:  31 חלקי
גוש:  8904 מחלקה:  36 עד:  36 חלקי

מטרות התכנית: 
הגדלת שטחי ציבור ללא שינוי בהיקפי בנייה וללא הקטנת    .1
שטחי ציבור אחרים. שינוי יעוד מ"שטח למוסדות ציבור" 

ל"מבנים ומוסדות ציבור".
שינוי חלוקת שטחי בנייה בין המגרשים.   .2

הרחבת דרך בתוואי מאושר.   .3
שינוי קווי בנין לניצול מיטבי של השטח.   .4

עיקרי הוראות התכנית: 
 6016 יעוד מגרש  הגדלת שטחים לצרכי ציבור ע"י שינוי    .1
ציבור'  ומוסדות  מבנים  ליעוד  ציבור'  למוסדות  מ'שטח 

בהתאם לסעיף 62א)א(3
תוקף  בת  בתכנית  המותרים  הבנייה  שטחי  חלוקת  שינוי    .2
לבנייה  המותר  הכולל  השטח  כל  סך  את  לשנות  מבלי 

בהתאם לסעיף 62א)א(6 )על פי טבלה 5(
הרחבת דרך בתוואי מאושר לשם יצירת חיבור לדרך נופית    .3

בתב"ע שד/5/101 בתוקף בהתאם לסעיף 62א)א(2.
שינוי קווי בנין בהתאם לסעיף 62א)א(4 ע"פ המפורט:   .4

שינוי קווי בניין צדדיים בין מגרשים 6100, 6101 ו–6102 מקו   
בנין 6 מטר )ע"פ התקנון( ו–3 מטר )ע"פ התשריט( לקו בניין 0.
במגרש 6101,6100: שינוי קו בניין קדמי ואחורי מ–6 מ' ל–5 מ'.  

פי  על  רק  החיזוק  לביצוע  כלכלית  היתכנות  אין  כי 
הקבוע בתמ"א 38.

הוועדה תהיה רשאית לסרב לבקשה לתוספת זכויות  ג. 
מכח תמ"א 38 במידה ועל פי חוות דעת מהנדס העיר 
תשתיות  ו/או  ציבור  צרכי  לספק  ניתן  לא  כי  נקבע 

מתאימות התומכות בתוספת המבוקשת.
ע"פ  שנקבעו  התנאים  שינוי  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת   .2
סעיף 78 לחוק, בהתאם להחלטת הועדה המקומית לתכנון 

ובנייה ראשל"צ מיום 16.06.16.
להלן השינויים:   

בתכנית  הקבוע  לפי  היתרים  יינתנו  לא  לפיו  התנאי  א. 
רצ/106/1 יחול על בקשות להיתר שיוגשו לאחר המועד 

בו פורסמה ההודעה, דהיינו: החל מיום 1/5/2016.
תותר תוספת של זכויות בנייה מכוח תכנית רצ/106/1  ב. 
לטובת הקמת קומה חלקית על הגג בשטח שעולה על 
לבדיקה  בכפוף  שמתחתיה,  הקומה  משטח  מחצית 
לא  כלכלי.  דו"ח  ולהצגת  העיר  מהנדס  של  ואישור 

תותר השלמת הקומה במלואה.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מספר
רצ/ מק/2/15/170  - 413-0276592

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לציון,  ראשון 
מרכז מופקדת תכנית מתאר רצ/ מק/2/15/170  413 - 0276592

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ/15/170 שינוי לתוכנית 
תמא/2/4 כפיפות    

413-0174490   

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון

כתובות: פרופ' חבוט מב"ת מערב, ראשון לציון

חלקות בשלמותן:
גוש: 5032, ח"ח: 38,29.

עיקרי הוראות התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בית חולים פרטי ומרכז רפואי 

ללא שינוי בשטחי הבנייה:
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדרכלי להקמת מבנים לבית   .1

חולים פרטי ומרכז רפואי.
מתן אפשרות לניוד 10% שטחים עיקריים אל מתחת לפני   .2
המותרים  העיקריים  השטחים  בסך  שינוי  וללא  הקרקע 

לבנייה לפי סעיף 62 א)א()5(.
6קומות  במקום  קומות   7 שיהיו  כך  אחת  קומה  תוספת   .3

בתכנית התקפה לפי סעיף 62א)א()4א(.
שינוי קו בנין צפוני מ–20 מ' ל–6 מ' בדומה לבניינים אחרים   .4

ברחוב לפי סעיף 62 א)א()4(.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית.  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה, הכרמל  למשרדי הועדה המקומית לתכנון  בעתונים, 
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מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   03-9000560 טלפון: 
 .08-9270170 91, קרית הממשלה רמלה, טלפון:  כתובת: הרצל 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 

האמורים פתוחים לקהל. 

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה דרום השרון  

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית 
מספר 453-0393082

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 453-0393082 

שינוי לתכנית / כפופה לתכניות:
שינוי ל זמ/300 
שינוי ל זמ/303 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית עקרון , כתובת: הרצל מס'   32

צומת הרחובות משה שרת והרצל

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש:  4549 מחלקה:  15 עד:  15 בשלמות

גוש:  4549 מחלקה:  55 עד:  55 חלקי
גוש:  4549 מחלקה:  65 עד:  65 חלקי

מטרות התכנית:
וכן הארכתה למגרש סמוך לצורך הסדרת מעגל  דרך  הרחבת 

תנועה.

עיקרי הוראות התכנית:
הרחבת דרך וכן הארכתה למגרש מסחרי צמוד לצורך הסדרת 
סעיף  ולפי  62א.)א(.)2(  סעיף  לפי  קיימת  בדרך  תנועה.   מעגל 

62א.)א( 19 לחוק התכנון והבנייה.
תוך שמירה על זכויות הבנייה במגרש מסחרי.

 Themarker - הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים
21/04/2016 ישראל היום - 22/04/2016 ומקומון ערים 21/4/2016 

ובילקוט פרסומים מס' 7271, מיום 24.5.16.

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

האמורים פתוחים לקהל.

רון מוסקוביץ'  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה זמורה  

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 455-0321505
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  אפק,  מצפה 
מרכז, מופקדת תכנית מפורטת מספר 455-0321505, מק/1/5125.

במגרש 6102: שינוי קו בנין קדמי מ–6 מ' ל–5 מ'. שינוי קו   
בנין אחורי מ–6 מ' ל–5 מ' ו–0 מ' ע"פ המסומן בתשריט.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 11/3/2016 
ובילקוט פרסומים מס' 7227, עמ' 4369, בתאריך 13/3/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 49945 ירק  נוה   500 ת.ד.  המועצה  קרית  השרון,  דרום  ובנייה 
מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   03-9000560 טלפון: 
 .08-9270170 91, קרית הממשלה רמלה, טלפון:  כתובת: הרצל 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 

האמורים פתוחים לקהל. 

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 417-0329151
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 417-0329151 

- מתן - שינויים עבור דרך בטחון.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ל–שד/9/104/א/2

שינוי 3/1315/3
שינוי 3/1315/4

שינוי שד/מק/9/104/א/4
שינוי שד/9/104/א/6

שינוי שד/במ/9/104/א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: דרום השרון

חלמיש, מתן

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:  8806 מחלקה:  69 עד:  69 חלקי
גוש:  8806 מחלקה:  93 עד: 101 חלקי

גוש:  8807 מחלקה: 124 עד: 124 בשלמות
גוש:  8807 מחלקה: 137 עד: 137 חלקי
גוש:  8807 מחלקה: 147 עד: 147 חלקי

מטרות התכנית: 
ביטחון  דרך  מעבר  לצורך  הישוב  במזרח  קיים  שצ"פ  הגדלת 
קווי  ושינוי  מאושרים  מגורים  מגרשי   9 צמצום  תוך  היקפית, 

בניין ותכסית במגרשים אלה.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת שטחים לצרכי ציבור לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן 3.   .1

שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית לפי סעיף 62א)א( סעיף    .2
בניין  קו  מ',  ל–4  מ'  מ–5  קידמי  בניין  קו  כדלקמן:   ,4 קטן 
אחורי מ–4 מ' ל–3 מ', קו בנין צידי מ–3 מ' ל–0 )בתנאים( 

ושינויים בקו בנין למבני עזר ושרות.
שינוי הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים    .3
בחלק  תכסית  לענין   ,5 קטן  סעיף  )א(  א.   62 סעיף  לפי 

מהמגרשים שבתחום התכנית, מ–30% עד 140 מ"ר.
שינוי הוראות בדבר גודל שטחי מגרש הקבועים בתכנית    .4
לפי סעיף 62 א. )א( סעיף קטן 7, כך שגודל מגרש מינימלי 

יהיה 350 מ"ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 10/5/2016 

ובילקוט פרסומים מס' 7232, עמ' 4541, בתאריך 21/3/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 49945 ירק  נוה   500 ת.ד.  קרית המועצה   , דרום השרון  ובנייה 
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3. מתן הוראת בינוי
4. איחוד 2 מגרשים למגרש אחד.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
טבריה  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי   , בעיתונים 
התנגדות  העתק   ,04-6739526 טלפון:   ,508 ת.ד.  הארץ  טבור 
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: נצרת עלית, טלפון: 

.)04-6506508

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

התשמ"ט-1989.

אליהו זיגדון  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה טבריה  

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 211-0234203
נמסרה בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 

נצרת מופקדת תכנית מפורטת מקומית מספר: 211-0234203

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות :  
ג/4952

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם : 
ישוב : נצרת

גושים וחלקות:
גוש 17825, חלקה מחלקות 192, 193, חלקות 153, 154

עיקרי הוראות התכנית :
1. שינוי בהוראות הבינוי, 

2. תוספת קומות, 
3. הגדרת קווי בנין.    

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים 
נצרת,  ובניה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
שכתובתה ת"ד 31, מיקוד 16100, טלפון 04-6459203. המתנגד 
מחוז  המחוזית,  הועדה  למשרדי  התנגדותו  העתק  ימציא 
17000 טלפון  נצרת עילית  קריית הממשלה   הצפון שכתובתה: 

.04-6508508

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

התשמ"ט-1989 .

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות: ממ/4/323/ג, 

כפיפות  ממ/5079. 
שינוי: ממ/5125

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: גני תקוה

יישוב: גני תקוה, רחוב: העמקים, המצפה

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 6720 חלקות במלואן: 197

מטרת התכנית:
ל–80%  החלקה  מגודל  מ–20%  החנייה  שטח  אחוזי  הגדלת 
מגודל החלקה, לרכבים פרטיים בלבד במשקל עד 4 טון בלבד. 

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטח חניה מ 20% ל–80% משטח החלקה. 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים א,ג,ה, ובשעות -8.00
מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים  שבהם   12.00
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ע"י 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ובנייה, בן ציון גליס 9 פתח תקווה, טלפון: 03-9302051, 
)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

הרצל 91, רמלה, טלפון: -9788444 08(.

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

תשמ"ט - 1989.

משה פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה מצפה אפק  

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת מס' 
207-0394791

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

מופקדת תכנית מתאר מפורטת מספר 207-0394791

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 כפיפות ג / 18071 

כפיפות ג / 4716

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית: טבריה, אזור תעשיה אגוז.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:  15286  חלקות: 189-190  

עיקרי הוראות התוכנית :
1. הגדלת תכסית מ–55% ל–80%.

2. שינוי קווי בניין עבור בנייה קיימת כפי המופיע בתשריט.
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גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 16743 מחלקה:  6 עד:  6 חלקי
גוש: 16743 מחלקה:  7 עד:  7 חלקי
גוש: 16743 מחלקה:  8 עד:  8 חלקי
גוש: 16743 מחלקה:  9 עד:  9 חלקי

גוש: 16743 מחלקה:  28 עד:  28 חלקי
גוש: 16743 מחלקה:  29 עד:  29 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
הארכת דרך מאושרת עפ"י סעיף 62א)א(2

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
- עפולה, רחוב יהושוע 47, עפולה טלפון: 04-6520344. העתק 
קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

הממשלה - משרד הפנים נצרת עלית, טלפון: 04-6508508(. 

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

התשמ"ט-1989. 

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 215-0350496
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 215-0350496 

- שינוי הוראות בינוי _88_ עפולה.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/20588

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עפולה
רובע יזרעאל , עפולה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 16763 מחלקה:  88 עד:  88 בשלמות

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי של הוראות לפי תוכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי

הגדלת מספר יחידות דיור הדיור
שינוי קוו בניין.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 22/3/2016 
ובילקוט פרסומים מס' 7253, עמ' 5363, בתאריך 20/4/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 04-6520344 טל'  עפולה   ,47 יהושוע  רחוב  עפולה,  ובנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון, כתובת: קריית הממשלה 
- משרד הפנים נצרת עלית, טל' 04-6508508. כל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

שלמה מליחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה עפולה  

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 211-0236943
נמסרה בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה   לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 

נצרת מופקדת תכנית מפורטת מקומית מספר : 211-0236943

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות: 
ג/4952 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם : 
ישוב: נצרת .

גושים וחלקות:
גוש: 17825, חלק מחלקות: 190, 192, חלקות: 163, 168, 171, 172, 

 185 ,184

עיקרי הוראות התכנית :  
1. ניוד שטחים, 

2. תוספת שטחי שירות, 
3. שינוי קווי בנין תת קרקעיים.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים 
נצרת,  ובניה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
שכתובתה ת"ד 31, מיקוד 16100, טלפון 04-6459203. המתנגד 
מחוז  המחוזית,  הועדה  למשרדי  התנגדותו  העתק  ימציא 
17000 טלפון  נצרת עילית  קריית הממשלה   הצפון שכתובתה: 

.04-6508508

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

התשמ"ט-1989 .

עלי סלאם  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה נצרת  

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 215-0301788
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
צפון,  ובנייה מחוז  לתכנון  ובמשרדי הועדה המחוזית  עפולה, 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 215-0301788 - מתן גישה למגרש 

228 - עפולה. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי עפ/מק/20010/2

שינוי ג/20010

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עפולה

C1 , עפולה
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מטרות התכנית: 
במושב  ההרחבה  משכונת  לחלק  מחדש  וחלוקה  איחוד    .1
רמת מגשימים, על מנת להתאים את התכנון לתנאי השטח 

והתשתיות הקיימות, בהתאם לסעיף 62)א(א1.
הרחבת דרך מאושרת בהתאם לסעיף 62)א(א2, על חשבון    2

שטח ציבורי פתוח.
לסעיף  בהתאם  יח"ד  לכל  מ"ר  ב–50  יח"ד  שטח  הגדלת    .3

62)א(א17: מ–245 מ"ר ליח"ד ל–295 מ"ר ליח"ד.
שינוי קווי הבניין בייעוד מגורים בהתאם לסעיף 62)א(א4:   .4

קו בנין צידי - מ–5 מ' ל–3 מ'. א.  
קו בנין אחורי - מ–5 מ' ל–3 מ'. ב.  
קו בנין קדמי - מ–5 מ' ל–4 מ'. ג.  

5. שינוי הוראות בדבר עיצוב או בינוי בהתאם לסעיף 62א)א(5:
הגדלת התכסית המותרת בייעוד מגורים מ–30% ל–35%. א.  

התרת הקמת מדרגות חיצוניות במבני מגורים. ב.  
גודל  א)א()7(:   62 סעיף  לסעיף  בהתאם  מגרש  גודל  שינוי    .6

מגרש מינימלי בייעוד מגורים מ–500 מ"ר ל–490 מ"ר.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. איחוד וחלוקה מחדש בהתאם לסעיף 62)א(א1

2. הרחבת דרך בהתאם לסעיף 62)א(א2
3. תוספת 50 מ"ר ליח"ד בהתאם לסעיף 62)א(א17

4. שינוי קוי הבניין במגרשי המגורים בהתאם לסעיף 62)א(א4
5. שינוי הוראות בדבר עיצוב או בינוי בהתאם לסעיף 62)א(א5

6. שינוי גודל מגרש בהתאם לסעיף סעיף 62)א(א7

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5/5/2016 ובילקוט פרסומים   , עמוד, בתאריך . 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 04-6969712 טל'   ,1290000 קצרין  שכתובתה:  גולן,  ובנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון, כתובת: קרית הממשלה 
נצרת עילית, טלפון: 04-6508508. כל המעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

אלי מלכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה גולן  

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 204-0387969
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
הגלבוע, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון, 

מופקדת תוכנית מפורטת מספר 204-0387969. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי  ג / 10466 
שינוי  ג / 14916

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ.א. גלבוע

יישוב: מוקיבלה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 20014 מחלקה:  22 עד:  22 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין, ע"פ סעיף 62א)א(4    .1

שינוי הוראות בנייה, ע"פ סעיף 62א)א(5    .2

מרחב תכנון מקומי צפת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 216-0275586
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

צפת, מופקדת תכנית מפורטת מספר 216-0275586.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות  ג / 12617

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רחוב הנשיא, צפת

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 13074 מחלקה: 112 עד: 112 שלם

מטרות התכנית:
קביעת הוראות בנייה במגרש.

עיקרי הוראות התכנית:
ג/12617  המתאר  לתכנית  בהתאם  יהיו  הבנייה  הוראות    .1

החלות במגרש. 
קווי הבניין יהיו בהתאם למסומנים בתשריט.    .2

תוספת של 20% משטח המגרש לשטח עיקרי עפ"י תיקון    .3
101 סעיף 62א)א(16. 

תוספת של 18% משטח המגרש לשטחי שירות עפ"י תכנית    .4
מתאר חדשה ג/12617. 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים, 
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה צפת, רחוב ירושלים 

50, צפת, טלפון: 04-6927465. פקס: 04-6927472 .

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

התשמ"ט-1989.

אילן שוחט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה צפת  

מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 219-0251686
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 219-0251686 

- רמת מגשימים - שינויים בחלק משכונת ההרחבה.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/10097

כפיפות ג/12327

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: גולן

רמת מגשימים

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 200000 מחלקה:  70 עד:  70 חלקי
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מטרת התכנית: 
סעיף  ע"פ  נטופה,  במצפה  הסכמה  ללא  וחלוקה   איחוד 

62א.)א()1( לחוק התכנון והבנייה. 

עיקרי הוראות התכנית :
סעיף  ע"פ  נטופה,  במצפה  הסכמה  ללא  וחלוקה   איחוד 

62א.)א()1( לחוק התכנון והבנייה. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פירסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
העתק   .046628210 טלפון:   14101 מיקוד  כדורי   , תחתון  גליל 
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: רח' מעלה 

יצחק 29 נצרת עלית, מיקוד 1753005 , טלפון: 04-6508555(.

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

התשמ"ט-1989.

הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גליל תחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 206-0386292
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  תחתון,  גליל 

צפון מופקדת תכנית מפורטת מספר: 206-0386292

המהווה שינוי לתכניות הבאות : 
שינוי  ג / 12562 

שינוי  ג / במ / 162

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
ישוב :  מצפה נטופה

שטח התכנית: 501.000

גושים וחלקות: 
גוש: 17550 מחלקה:  28 עד:  28 חלקי

מטרת התכנית :  
הוספת זכויות בנייה ושינוי קווי בנייה 

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי קו בניין אחורי    *

שירות  מ"ר  ו–100  עיקרי  מ"ר  ב–50  בנייה  אחוזי  הגדלת    *
בקומת מרתף תת–קרקעית.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פירסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
העתק   .046628210 טלפון:   14101 מיקוד  כדורי   , תחתון  גליל 
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: רח' מעלה 

יצחק 29 נצרת עלית, מיקוד 1753005 , טלפון: 04-6508555(.

הקלה בתכסית, ע"פ סעיף 62א)א(9    .3
המגרש  שטח  מסה"כ   70% בשטח  שירות  שטחי  הוספת    .4

בהיקף כפל תכסית, ע"פ סעיף 62א)א(15 
הגדלת שטחי בנייה ב–50 מ"ר, ע"פ סעיף 62א)א(17    .5

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, דואר נע 
גלבוע מיקוד 18120 טל': 04-6533252, העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הועדה המחוזית מחוז צפון, כתובת: קריית הממשלה 

ת.ד 595 נצרת עלית מיקוד: 17000 טלפון: 04-6508518

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

התשמ"ט-1989. 

עובד נור  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה הגלבוע  

הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גליל תחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 206-0293126
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  תחתון,  גליל 

צפון מופקדת תכנית מפורטת מספר: 206-0293126

המהווה שינוי לתכניות הבאות : 
כפיפות  ג / 12955 
כפיפות  ג / 6540 

כפיפות  גת / מק / 1 / 162 
כפיפות  תמא / 35 

כפיפות  תממ / 9 / 2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
ישוב :  מצפה נטופה 

שטח התכנית: 73.24 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 17549 מחלקה:  10 עד:  10 חלקי
גוש: 17549 מחלקה:  12 עד:  12 שלם
גוש: 17549 מחלקה:  15 עד:  15 שלם
גוש: 17549 מחלקה:  16 עד:  16 שלם
גוש: 17549 מחלקה:  17 עד:  17 שלם
גוש: 17549 מחלקה:  18 עד:  18 שלם
גוש: 17549 מחלקה:  19 עד:  19 שלם
גוש: 17549 מחלקה:  20 עד:  20 שלם
גוש: 17549 מחלקה:  21 עד:  21 שלם
גוש: 17549 מחלקה:  22 עד:  22 שלם
גוש: 17549 מחלקה:  25 עד:  25 שלם
גוש: 17549 מחלקה:  26 עד:  26 שלם
גוש: 17549 מחלקה:  27 עד:  27 שלם
גוש: 17549 מחלקה:  28 עד:  28 שלם
גוש: 17549 מחלקה:  55 עד:  55 שלם
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גוש: 15278 מחלקה:  15 עד:  15 חלקי
גוש: 15278 מחלקה:  20 עד:  21 חלקי
גוש: 15278 מחלקה:  22 עד:  25 שלם
גוש: 15278 מחלקה:  26 עד:  32 חלקי
גוש: 15278 מחלקה:  44 עד:  44 שלם
גוש: 15278 מחלקה:  46 עד:  48 חלקי
גוש: 15278 מחלקה:  49 עד:  50 שלם
גוש: 15278 מחלקה:  54 עד:  54 חלקי
גוש: 15278 מחלקה:  56 עד:  56 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
הנחלות  בתחום  קיימים  מבנים  של  מצבם  הסדרת  לאפשר 
החקלאיות ע"י שינוי הגבול בין שני ייעודי הקרקע המאושרים 
שבהן, ללא שינוי בגודל של כל ייעוד קרקע בתחום כל נחלה 

וכן ע"י שינוי בקווי הבניין התקפים. 

המקומית  הועדה  במשרדי  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
טלפון:   .14101 מיקוד  כדורי  תחתון,  "גליל  ובנייה  לתכנון 
046628210. בשעות קבלת קהל: שני, רביעי וחמישי -8:30 16:00. 

בועז יוסף  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה גליל תחתון  

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 254-0275131
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
יזרעאלים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,

מופקדת תכנית מפורטת מספר 254-0275131.

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

יישוב: אלונים

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 12312 חלקי חלקות: 29

עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת הבנייה בחוות הלולים על ידי איחוד וחלוקה מחדש. 

תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 62 א )א( 1 

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

עלית, טלפון: 04-6508508(.

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

תשמ"ט - 1989.

עידו דורי  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה יזרעאלים  

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

התשמ"ט-1989.

ועדה מקומית גליל תחתון

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדה תכנית מפורטת 
מס' גת/מק/5361/ 4

בזו הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת  נמסרת 
 29/02/2012 ביום  בעיתונים  שפורסמה   4 גת/מק/5361/  מספר 
ובילקוט פרסומים מספר 6413, עמוד 3896, בתאריך 29/02/2012. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות  ג / 10988 
כפיפות  ג / 13618 
כפיפות  ג / 16907 

שינוי  ג / 5361 
כפיפות  ג / 6540 
כפיפות  גב"מ 75 

כפיפות  גת / מק / 5361 / 1 
כפיפות  גת / מק / 5361 / 2 

כפיפות  גת / מק / 75 / 8 
כפיפות  תמ"א 10 / ד / 10 
כפיפות  תמ"א 34 / ב / 3 
כפיפות  תמ"א 34 / ב / 4 

כפיפות  תמ"א 35 
כפיפות  תמ"מ9 / 2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: הזורעים

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 15273 מחלקה:  2 עד:  14 חלקי

גוש: 15273 מחלקה:  17 עד:  17 חלקי
גוש: 15273 מחלקה:  19 עד:  19 חלקי
גוש: 15273 מחלקה:  23 עד:  24 חלקי
גוש: 15273 מחלקה:  27 עד:  28 חלקי
גוש: 15273 מחלקה:  31 עד:  31 חלקי
גוש: 15273 מחלקה:  32 עד:  32 שלם
גוש: 15273 מחלקה:  33 עד:  36 חלקי
גוש: 15273 מחלקה:  38 עד:  39 חלקי
גוש: 15273 מחלקה:  43 עד:  44 חלקי
גוש: 15273 מחלקה:  50 עד:  50 חלקי
גוש: 15273 מחלקה:  51 עד:  52 שלם
גוש: 15273 מחלקה:  53 עד:  56 חלקי
גוש: 15273 מחלקה:  57 עד:  57 שלם
גוש: 15273 מחלקה:  58 עד:  58 חלקי
גוש: 15273 מחלקה:  59 עד:  59 שלם
גוש: 15273 מחלקה:  60 עד:  60 חלקי

גוש: 15278 מחלקה:  1 עד:  1 חלקי
גוש: 15278 מחלקה:  2 עד:  4 שלם
גוש: 15278 מחלקה:  5 עד:  5 חלקי
גוש: 15278 מחלקה:  6 עד:  6 שלם
גוש: 15278 מחלקה:  7 עד:  7 חלקי

גוש: 15278 מחלקה:  9 עד:  10 חלקי
גוש: 15278 מחלקה:  11 עד:  14 שלם
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עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת זכויות בנייה של 50 מ"ר לשטח עיקרי עפ"י האמור    .1

בחוק, גוש 14453, חלקה 5, מגרשים 2/48, 2/54, 2/56.
במגרשים 2/54, 2/56 שינוי קו בניין אחורי ל–0 לצרכי בריכה.   .2

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

17000 - טלפון 04-6508508. 

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

התשמ"ט-1989. 

עמית סופר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מרום הגליל  

מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכותה של הועדה 
המקומית

התכנון  לחוק  62א)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזאת  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון 

ולבנייה עמק הירדן מופקדת תכנית מס' 214-0385955.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ביישוב: קב' אלומות

תוספת זכויות בנייה, במגרש 273 
שטח תוכנית בדונם:      0.487

גושים וחלקות:
גוש:  15637  מחלקה:   90  עד:  90

מטרת התכנית:
תוספת שטחי שירות עבור מרתף

הגדרת קווי בניין לפי תכנית ג/14758
הגדרת קו בניין תחתי עבור מרתף

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת שטחי שירות של 135 מ"ר במרתף    .1 

 -  4 קטן  סעיף  ג  בסעיף  המופיע  ע"פ  הבניין  קווי  הגדרת    .2 
לגבי מבנים קיימים בתוכנית ג/14758 

תוספת קו בניין תחתי עבור תוספת מרתף   .3 
תוספת 50 מ"ר עבור מרתף עפ"י סעיף 62א )א(17   .4 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים א-ה במשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה עמק הירדן בצמח בשעות העבודה 
הרגילות. כל המעוניין בקרקע, בניין או בכל פרט תכנוני אחר 
על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  על-ידי  נפגע  עצמו  והרואה 
פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום 
המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתון,  זו  הודעה  של  פרסומה 

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' מג / מק / 1336
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' מג/מק/ 1336. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 כפיפות  ג / 16883 
שינוי ל-  ג / 8060 
כפיפות  תמ''א 35 

כפיפות  תמ''מ 9 / 2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ.מ. כיסרא סמיע

יישוב: כיסרא

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 19227 מחלקה:  74 עד:  75 שלם

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי תוואי דרך בכביש מס' 26 ) בגוש 19227 בחלקות 75 ( כדי 

להסדיר את המצב הסטטוטורי של המבנים הקיימים. 
שינוי  ללא   1 )א(  א'   62 סעיף  עפ"י  שטחים  בהחלפת  מדובר 

בסה"כ שטחי יעודי הקרקע  המאושרים לפי התכנית ג/8060. 

עיקרי הוראות התכנית : 
איחוד וחלוקה בייעודי הקרקע התקפים עפ"י סעיף 62)א( 1. 

מאזור מגורים א' )בהתאם לתכנית ג/8060 המאושרת( לדרך מוצעת. 
מדרך מאושרת )בהתאם לתכנית ג/8060 המאושרת( למגורים א'. 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 11/3/2016 
ובילקוט פרסומים מס' 7263, עמ' 6099, בתאריך 11/5/2016.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה מעלה הגליל מושב מעונה טלפון: 04-9979659 ובמשרדי 
הועדה המחוזית, מחוז הצפון, כתובת: קריית הממשלה ת.ד 595 
נצרת עלית 17000, טלפון:06-6508508. כל המעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

מושון גבאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מעלה הגליל  

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 209-0410902
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  הגליל,  מרום 
צפון, מופקדת תכנית מפורטת מס' 209-0410902: תוספת זכויות 
בנייה עפ"י חוק אור הגנוז גוש 14453 חלקה 5 מגרש 48-54-56. 

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי ג/10912

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מרום הגליל

יישוב: אור הגנוז
שטח התוכנית: 1.6830 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 14453 חלקי חלקות: 5
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השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
יישוב:   באר שבע, שכונה: ג', רחוב: גוש עציון.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38028 מחלקה:  57 עד:  57 חלקי
גוש: 38028 מחלקה:  58 עד:  58 חלקי
גוש: 38028 מחלקה:  59 עד:  59 חלקי
גוש: 38028 מחלקה:  60 עד:  60 חלקי
גוש: 38028 מחלקה:  61 עד:  61 חלקי
גוש: 38028 מחלקה:  62 עד:  62 שלם
גוש: 38028 מחלקה:  63 עד:  63 חלקי

גוש: 38028 מחלקה: 107 עד: 107 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 108 עד: 108 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 110 עד: 110 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 111 עד: 111 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 112 עד: 112 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 113 עד: 113 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 124 עד: 124 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 125 עד: 125 שלם

מטרת התכנית: 
שינוי לתכניות מס' 106/108/03/5, 123/108/03/5 להקמת מתחם 

מגורים על ידי: 
איחוד מגרשים בהסכמת בעלים לפי סעיף 62א )א( )1(.   .1

השטח  מסה"כ   30% של  בהיקף  שירות  שטחי  תוספת   .2
המותר לבנייה לפי סעיף 62א)1א()4(. 

המרת שטחי שירות בהיקף של 660מ"ר ממעל הקרקע אל   .3
מתחת לקרקע לפי סעיף 62א)א(  )9(. 

המותר  הכולל  השטח  והגדלת  מסחרי  שימוש  הוספת   .4
לבנייה מ–27660 מ"ר ל–28410 מ"ר  על ידי הוספת 750 מ"ר 
)600 מ"ר עיקרי + 150 מ"ר שרות( עבור מסחר תוך מימוש 
יעד  ציבורי - קביעת זיקת הנאה לציבור בתחום המגרש 

לפי סעיף 62א )א1( )12(. 
זיקת  וקביעת  המבנים  הריסת  לעניין  הוראות  קביעת   .5
לצורך  62א)א()19(  סעיף  לפי  רגל  הולכי  לציבור  הנאה 
פיתוח מקומות חנייה ציבוריים לאורך החזית הקדמית של 
בסעיף  כנדרש  ציבוריים  יעדים  מימוש  במסגרת  המגרש 

62א)א1()12( להוספת שימוש מסחרי. 
גן במקום  דירות  בינוי לצורך תכנון  שינוי הוראות בדבר   .6
קומת עמודים ומתן הנחיות  להקמתן לפי סעיף 62א )א( )5( 
הארכת דרך עד לכניסה למגרש לפי סעיף 62א)א()16()א()2(.  .7

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

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

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

התשמ"ט-1989 .

לתכנון ולבנייה עמק הירדן, בית המועצה האזורית עמק הירדן 
- מרכז אזורי צמח - טל' 04-6757635-6. המתנגד ימציא העתק 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  התנגדותו 
הצפון שדר' מעלה יצחק 29, בניין סיטי 1, נצרת עילית 17000 

- טל' 04-6505808.

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

שעליהן היא מסתמכת.

עידן גרינבאום  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה עמק הירדן  

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0195701
נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0195701 
כל  על  2/במ/18,  מס'  מפורטת  לתכנית  כפופה  זו  תכנית 

הוראותיה, למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

המבקש: גיא בית הלחמי.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
שטח התכנית: 1,528.100 דונם.

מיקום: משעול הפיקוס 2/1

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת זכויות בנייה 48 מ"ר לשטח העיקרי ללא שינוי מס'    )1

יחידות הדיור.
שינוי בקווי בנין בחזית האחורית לקו בנין 1.5 מ'.   )2

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 4/1/16, 
ובילקוט הפרסומים מס' 7196 התשע"ו עמ' 3085, בתאריך 1/2/16.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי   08  6367114/5- טל:   ,88000 אילת   14 ת.ד.  ובנייה, 
באר-   ,68 ת.ד.   4 התקווה  ברח'  דרום  מחוז  המחוזית  הועדה 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   08  6263820- טל:   ,84100 שבע 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

משה אלמקייס  
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה אילת  

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית: 605-0187609
והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת מס' 605-0187609

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
5 / 03 / 108 / 106 שינוי

 5 / 03 / 108 / 123 שינוי
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מטרת התכנית: 
שינוי לתוכנית מס' 5/192/03/5, למגרש מס' 926 המיועד לשטח 
לשצ"פ,  המיועד   507 מס'  ולמגרש  ציבור   ומוסדות  למבנים 

בצומת הרחובות יוהנה ז'בוטינסקי- חטיבה שמונה. ע"י: 
ציבור  ומוסדות  למבנים  שטח  חשבון  על  השצ"פ  הגדלת  א.  

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

המגרש  משטח   10% עד  של  בהיקף  שטחים  הוספת  ג.  
לשימושים כלליים לפי סעיף 62א)א1(  )6(. 

הצללה  סככות  עבור  עיקרית  למטרה  שטחים  הוספת  ד.  
בהתאם לדרישת מהנדס העיר, לפי  סעיף 62א)א1()6(. 

קביעת קווי בניין 0.0 לפי סעיף 62א)א()4(.  ה.  

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

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

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

התשמ"ט-1989 .

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית: 605-0313114
והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת מס' 605-0313114  

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
5 / במ / 114 שינוי 

5 / 03 / 117 / 59 שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב:   באר שבע, שכונה: רחוב: ישראל ישעיהו מס':  41   

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38131 מחלקה:  40 עד:  40 חלקי

גוש: 38131 מחלקה: 107 עד: 107 חלקי

מטרת התכנית: 
במגרש   59/117/03/5 מס'  ותכ'  5/במ/114  מס'  לתוכנית  שינוי 
מס' 254A ברח' ישעיהו ישראל 41,  שכ' יא, באר שבע  על ידי: 
לפי  מ"ר  ל–176  מ"ר  מסה"כ-154.5  בנייה  זכויות  הגדלת    .1

סעיף 62א)א1()1()א()1( כמפורט להלן. 
שטחים עיקריים מ–136.5 מ"ר ל–153 מ"ר .    -

שטחי שירות מעל מפלס הכניסה הקובעת מ–18 מ"ר    -
ל–23 מ"ר )עבור ממ"ד 15 מ"ר, מחסן - 8 מ"ר( 

שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א)א()4(.    .2
הגדלת תכסית מרבית ל–55% לפי סעיף 62א )א()9(    .3

שינוי הבינוי הסטנדרטי לפי סעיף 62א )א( )5(.    .4

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
או בכל  בבניין   , כל מעוניין בקרקע  האמורים פתוחים לקהל, 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית , וכן 

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית : 605-0220376
והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת מס' 605-0220376

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 47 / 115 / 03 / 5

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
יישוב: באר שבע, שכונה: נאות-לון רחוב: עבדת מס':  12   

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38320 מחלקה:  28 עד:  28 שלם
גוש: 38320 מחלקה:  96 עד:  96 חלקי

מטרת התכנית: 
שינוי לתכנית מס' 47/115/03/5 במגרש מס' 440A חד–משפחתי 

עם קיר משותף באזור  מגורים א )בנה בתך( על ידי: 
לפי  מ"ר  ל–348  מ"ר   288  - מסה"כ  הבנייה  זכויות  הגדלת  א. 

סעיף 62א)א()1(1)א( כמפורט להלן: 
שטח עיקרי - מ–176מ"ר ל–215מ"ר.   -

שטחי שירות מ–112מ"ר ל–133 מ"ר )תוך הגדלת מרתף   -
מ–79 מ"ר ל–100 מ"ר(. 

הגדלת תכסית קרקע מרבית לפי סעיף 62א)א()9(.  ב. 
ירידה  מדרגות  עבור  צדדי  בניין  קו  של  נקודתי  שינוי  ג. 

למרתף לפי סעיף 62א)א()4(. 

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

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

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

התשמ"ט-1989 .

  מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית : 605-0291179
והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת מס' 605-0291179

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
5 / 03 / 192 / 5 שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
יישוב:   באר שבע

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38190 מחלקה:  19 עד:  19 שלם
גוש: 38190 מחלקה:  21 עד:  21 חלקי
גוש: 38190 מחלקה:  22 עד:  22 חלקי
גוש: 38190 מחלקה:  23 עד:  23 חלקי
גוש: 38190 מחלקה:  33 עד:  33 שלם
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מרחב תכנון מקומי דימונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 607-0319152
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 607-0319152. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
חלק מ-  34 / 101 / 02 / 25

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: דימונה

יישוב: דימונה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:400504 מחלקה:  1 עד:  1 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
נוף  הר  בשכ'   1/1 ארבל  הר  ברחוב  לבית  מיוחדות"  "הנחיות 

הנמצא במגרש מס' 100, הכוללים: 
שינוי נקודתי של קו בניין. 

עפ"י  לתוספות  ועיקרי  שירות  בשטחי  בנייה  אחוזי  הגדלת 
הנספח הבינוי בלבד. 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 29/3/2016 
ובילקוט פרסומים מס' 7236 , עמ' 4703, בתאריך 29/3/2016. 

המקומית  הועדה  במשרדי  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
טלפון:  דימונה,  מסחרי,  מרכז  ת.ד  דימונה  ובנייה   לתכנון 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים   ,08-6563182

לקהל. 

מרחב תכנון מקומי דימונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 607-0327106
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 607-0327106. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
חלק מ-  42 / 102 / 03 / 25

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: דימונה

יישוב: דימונה, רח' המכתש 1 דימונה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 39505 מ חלקה:  35 עד:  35 שלם
גוש: 39505 מ חלקה:  93 עד:  93 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
בהתאם  המגורים,  בית  למגרש  הבניין  קווי  משנה  התוכנית 

למצב הבנייה הקיים. 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 11/4/2016 
ובילקוט פרסומים מס' 7247 , עמ' 5201, בתאריך 11/4/2016. 

המקומית  הועדה  במשרדי  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
טלפון דימונה,  מסחרי,  מרכז  ת"ד  דימונה  ובנייה   לתכנון 

פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים   ,08-6563182
לקהל.

בני ביטון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה דימונה  

הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה. כיכר מנחם 

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

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

התשמ"ט-1989 .

טל אל-על  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה גולן  

מרחב תכנון מקומי דימונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 607-0335356
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
דימונה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז, 

מופקדת תכנית מפורטת מספר 607-0335356. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
חלק מ-  25 / 03 / 102 / 42

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: דימונה

יישוב: דימונה
מגורים צמודי קרקע דו-משפחתיים עם קיר משותף

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 39508 מ חלקה: 132 עד: 132 שלם

עיקרי הוראות התכנית: 
התוכנית באה להסדיר מצב קיים בשטח ע"י : 

 308A שינוי קו בניין צידי מ 3 מ' לקו בניין 2 מ' בתא שטח -
- הגדלת זכויות בנייה עיקריות מ 150 מ"ר ל 190 מ"ר 

- הגדלת תכסית מותרת מ 150 מ"ר ל 190 מ"ר. 
- בבית מגורים ברח' הנשיא 18 לפי סעיפים 62א)א()4(, 62א)א()9(, 

62א )16( )א( )2( 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
שדרות  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
08-6563182. העתק ההתנגדות  טלפון:   1 ת.ד  דימונה,  הנשיא 
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: משרד הפנים קריית 

הממשלה התקווה 4 באר שבע טלפון 08-6263799(. 

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

התשמ"ט-1989. 
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מרחב תכנון מקומי קריית מלאכי 

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' 617-0204982
והבנייה,  לחוק התכנון   117 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר דחיית תוכנית מפורטת מס' 617-0204982 

- אדי גרף.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לתכנית 10/105/03/18

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
אזור התעשיה רח' חלוצי התעשיה 5,7,9 קרית מלאכי

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:  301 מחלקה:  74 עד:  74 בשלמות
גוש:  301 מחלקה:  76 עד:  76 בשלמות

גוש:  301 מחלקה: 129 עד: 129 חלקי
גוש:  301 מחלקה: 130 עד: 130 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
בהוראות  ושינוי  בניין  קווי  שינוי  מגרשים,  וחלוקת  איחוד 

התכנית בדבר בינוי.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
31/10/2014 ובילקוט פרסומים מספר 6952, עמוד 2165, בתאריך 

25/12/2014 )ג' בטבת התשע"ה(. 

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

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

אליהו זוהר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה קריית מלאכי  

מרחב תכנון מקומי שדרות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 611-0414227
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ועדה  ובנייה מחוז  ובמשרדי הועדה מהחוזית לתכנון  שדרות 

מחוזית דרום מופקדת תוכנית מפורטת מספר 611-0414227 

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל–21/במ/59

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: שדרות

גושים וחלקות:
גוש: 1881 מגרשים: 14

עיקרי הוראות התכנית:
בניין  קו  ושינוי  לב,  בר  חיים  רח'  לכיוון  קדמי,  בניין  קו  שינוי 
מזרחית,  בחית  צידי,  בניין  קו  ושינוי  מ',   1.0 עד  של  נקודתי 

הגדלת תכסית מרבית ללא הגדלת אחוזי בנייה ל – 14 יח"ד.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
שדרות.  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 

מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
606-0318139

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

קרית גת, מופקדת תוכנית מתאר מקומית מס' 606-0318139.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
סוג יחס:  שינוי מס' תוכנית מיוחסת:  9 / 02 / 101 / 1
סוג יחס:  שינוי מס' תוכנית מיוחסת:  6 / 03 / 131 / 1

סוג יחס:  שינוי מס' תוכנית מיוחסת:  9 / 02 / 101
סוג יחס:  שינוי מס' תוכנית מיוחסת:  6 / 03 / 131
סוג יחס:  שינוי מס' תוכנית מיוחסת:  9 / 02 / 140

סוג יחס:  שינוי מס' תוכנית מיוחסת:  9 / 02 / 140 / 2
סוג יחס:  שינוי מס' תוכנית מיוחסת:  ד / 6 / 02 / 268

סוג יחס:  כפיפות מס' תוכנית מיוחסת:  תממ / 4 / 14 / 48
סוג יחס:  כפיפות מס' תוכנית מיוחסת:  תתל / 3 / 4 / 9 / א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית קרית גת

צפונית   -  07 ממתחם  חלק  צפון,  גת  קרית   , גת  כרמי  שכונת 
מזרחית לצומת פלוגות, בתחום שיפוט קריית גת

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 3089 מחלקה:  59 עד:  59 חלקי 
גוש: 3089 מחלקה:  60 עד:  60 חלקי 
גוש: 3089 מחלקה:  88 עד:  88 חלקי

מגרשים: 
מגרש: 202 שלם מתוכנית: 2/140/02/9 

מטרות התכנית:
שביעוד  במגרשים  מרפסות  עבור  עיקריים  שטחים  הוספת 

מגורים ב.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטחים עיקריים בתאי שטח 202 ו–203 ב–500 מ"ר לכל 

מגרש לפי סעיף 62א)א()16()א()1( 

כל מעוניין רשאי לעיין בתוכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה קרית גת 
רחוב הקוממיות 97, טלפון:08-6874791. העתק התנגדות יומצא 
)כתובת:רח' התקוה 4 ת.ד 68 באר  למשרדי הוועדה המחוזית 

שבע, טלפון:08-6263384(

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

התשמ"ט-1989.

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה קריית גת  
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודה שיתופית

להלן נתונים בעניין האגודה:

שם האגודה: מיגל תשתיות - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006082-2.

המען: מעלה גלבוע, ד"נ גלבוע 19145.

תאריך רישום: ח' בתמוז התשע"ו )14 ביולי 2016(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

ח' בתמוז התשע"ו )14 ביולי 2016(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודה שיתופית
אופק  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   27.7.2015 וביום  הואיל 
 ,57-005053-4 אגודה  מס'  בע"מ,  שיתופית  אגודה   - לעובד 
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 7101, התשע"ה, עמ' 8313, 
בזה  ניתנת   ,16.6.2016 ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל 
הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות 

ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

י' בסיוון התשע"ו )16 ביוני 2016(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

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

ד"ר קוצ'רנקו ולדימיר בע"מ
)ח"פ 51-518734-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' מרחשוון  ביום 29.9.2016, בשעה 18.00, אצל המפרק,  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשקלון,   ,7/2
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר ולדימיר קוצ'רנקו, מפרק  

לוי אורן עסקים בע"מ
)ח"פ 51-465600-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.9.2016, בשעה 20.00, אצל המפרק, רח' בן ציון 28, 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 

העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית )כיכר ספרא 
על דרך בגין(, טלפון 08-6620275

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

התשמ"ט-1989.

דורון טקטוק  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה שדרות  

מרחב תכנון מקומי לכיש

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 634-0408658

שם תכנית: אמציה- הצרחת מגרשי מגורים )כרמי קטיף(
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

"לכיש" מופקדת תכנית מפורטת מספר 634-0408658.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 3/186/03/6 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: לכיש

יישוב: אמציה 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 3121 חלקי חלקות: 16
גוש: 3124 חלקי חלקות: 1

מטרות התכנית: 
הצרחת ייעודי קרקע בין 12 מגרשים ביעוד "מגורים א'" לבין 12 

מגרשים ביעוד "מגורים בישוב כפרי". 

עיקרי הוראות התכנית: 
א'"  "מגורים  12 מגרשים ביעוד  בין  ייעודי קרקע  הצרחת    .1

לבין 12 מגרשים ביעוד "מגורים בישוב כפרי". 
שינוי בקו בנין אחורי לפי סע' 62 א'.)א()4( מ–5 מ' ל–3 מ'    .2

במגרשי מגורים א'. 
ללא שינוי בהוראות תכנית 3/186/03/6.    .3

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
לבירורים:  )טלפון  לקהל,  פתוחים  האמורים   המשרדים 
תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל   .)08-6871655
וכן כל הזכאי לכך  אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום ממועד 
בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה 
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, "לכיש, ועותק לועדה 

המחוזית. 

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

התשמ"ט-1989. 

אבי אליהו דיאמנט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה לכיש  
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רח'  המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה   ,5.10.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
יצחק מדהלה 1, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף ג'ברי, עו"ד, מפרק  

גלעוז נכסים בע"מ
)ח"פ 51-412565-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.9.2016, בשעה 14.00, במשרדי החברה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

אורי שילה, עו"ד, מפרק  

ג.ג חברה לנאמנות בע"מ
)ח"פ 51-250373-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קלינהנדלר,  גרוס,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,14.9.2016 ביום  תתכנס 
חודק, הלוי, גרינברג ושות', מרכז עזריאלי 1, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

ברוך סאוטה, עו"ד, מפרק  

הומבג טלקום לאבס
)ח"פ 51-334489-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.9.2016, בשעה 10.30, אצל המפרק, שד' אבא אבן 2, 
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יהונתן קלינגר, עו"ד, מפרק  

י.ש קליניקה אסתטיקה בע"מ
)ח"פ 51-407605-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 
בפנקסים ובניירות של החברה.

נתן יהודה, מפרק  

סקיירילס בע"מ
)ח"פ 51-532555-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.10.2016, בשעה 16.00, במשרד איתן, מהולל & שדות, 
עורכי דין ועורכי פטנטים, שד' אבא אבן 10, הרצליה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

גיא הדר, עו"ד, מפרק  

סלטנא דיאם טריידינג בע"מ
)ח"פ 51-412377-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.10.2016, בשעה 16.00, במשרד איתן, מהולל & שדות, 
עורכי דין ועורכי פטנטים, שד' אבא אבן 10, הרצליה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

גיא הדר, עו"ד, מפרק  

א.ר.א. שיווק סיגריות בע"מ
)ח"פ 51-162953-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה   ,4.10.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
יצחק מדהלה 1, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף ג'ברי, עו"ד, מפרק  

 א.ר.א. יבוא שיווק והפצת סיגריות 2000
)1999( בע"מ

)ח"פ 51-275767-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,21 הארבעה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב גרוסמן, מפרק  

אראקמבה ניירות ערך )2011( בע"מ
)ח"פ 51-458146-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
13.7.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב גרוסמן, מרח' 

הארבעה 21, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב גרוסמן, מפרק

אראקמבה ניירות ערך )2011( בע"מ
)ח"פ 51-458146-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,15.00 בשעה   ,13.10.2016 ביום  תתכנס 
הארבעה 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב גרוסמן, מפרק  

אוקיאנה בע"מ
)ח"פ 51-075177-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.8.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוחנן שפיר, מרח' התמר 3, 

רמות השבים, טל' 052-2261666, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוחנן שפיר, מפרק

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.7.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה גנון, מרח' יפו 214/99, 

ירושלים, טל' 052-6297706, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שרה גנון, מפרקת

י.ש קליניקה אסתטיקה בע"מ
)ח"פ 51-407605-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,31.10.2016 ביום   תתכנס 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,214 יפו 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרה גנון, מפרקת  

אראקאמבה )1999( בע"מ
)ח"פ 51-286630-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,1.8.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב גרוסמן, מרח' 

הארבעה 21, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב גרוסמן, מפרק

אראקאמבה )1999( בע"מ
)ח"פ 51-286630-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,15.00 בשעה   ,1.10.2016 ביום  תתכנס 
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27.11.2016, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,13.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יניב כהן, עו"ד, מפרק

אסתר סטמרי, עו"ד - חברת עו"ד
)ח"פ 51-220530-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אסתר סטמרי, מרח' אבן גבירול 68, תל אביב, טל' 03-6964141, 

למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.12.2016, בשעה 
11.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסתר סטמרי, עו"ד, מפרקת

אר.אף.אי.די. בע"מ
)ח"פ 51-361491-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן 
למפרק   ,03-5405637 טל'  השרון,  רמת   ,24 אנקור  מרח'  פלד, 

החברה.

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

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

 ,13.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן פלד, מפרק

אוקיאנה בע"מ
)ח"פ 51-075177-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  רז,  יניב  עו"ד  אצל   ,16.00 בשעה   ,15.11.2016 ביום  תתכנס 
הידידות 7, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוחנן שפיר, מפרק  

עומר לילך בע"מ
)ח"פ 51-364022-7(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,30.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את יפה והב, מרח' ויצמן 106א, גדרה 70700, טל' 7287066-053, 

למפרקת החברה.

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

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

 ,1.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  והב,  משפחת  אצל   ,17.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

יפה והב, מפרקת

פיקסל מובייל בע"מ
)ח"פ 51-381865-8(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,26.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד יניב כהן, מרח' הביטחון 6, קריית מטלון, פתח תקווה, 

טל' 8988501-052, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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התקבלה   ,10.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,054-2327475 טל'  גן,  רמת   ,14 החי"ל  מרח'  גראור,  מיכאל 

למפרק החברה.

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

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

 ,31.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל גראור, מפרק

גני ילדים ובית ספר אלביאן אלנמודג'יה בע"מ
)ח"פ 51-542788-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
ואפי שוויש, מבית חנינא 1, ירושלים, טל' 02-6028803, למפרק 

החברה.

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

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

 ,15.9.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ואפי שוויש, מפרק

המאיר לארץ בע"מ 
 )ח"פ 514098474(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,14:00 בשעה   22/09/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק,  דוח  בני ברק, לשם הגשת   ,14 ירושלים  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מאיר טביב, מפרק

וויסאיאו בע"מ
)ח"פ 51-469503-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
בנימין נורמן קייץ, מרח' סוקולוב 97א, הרצליה, טל' 054-8199696, 

למפרק החברה.

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

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

 ,25.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד משה שרגא, רח' דרך בגין 65, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

בנימין נורמן קייץ, מפרק

טארגט )מא( בע"מ
)ח"פ 51-472210-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 
 ,09-7969060 טל'  סבא,  כפר   ,7033 ת"ד   ,25 התע"ש  מרח'  און, 

למפרק החברה.

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

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

 ,28.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה און, מפרק

ניילטק בע"מ
)ח"פ 51-345041-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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מובליווד קליפים חכמים בע"מ 
 )ח"פ 515117448(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 03/07/2016 התקבלה 
ירון כספי, מרח'  החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

השריון 17, נס ציונה, טל' 08-9380913, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

ירון כספי, מפרק 

בי.אס.די ביעם נדל"ן 2013 בע"מ 
 )ח"פ 514963081(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 08/08/2016 
עופר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,04-6229966 טל'  חנה-כרכור,  פרדס   ,7 שמשון  מרח'  ביטון, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

עופר ביטון, מפרק

ד.מ.ב. מרכזים רפואיים בע"מ 
 )ח"פ 513689190(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 04/08/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל' תל–אביב-יפו,   ,84 צבי  בן  דרך  מרח'  רפאלוב,   רפאל 

03-6830030, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

רפאל רפאלוב, עו"ד, מפרק 

די אנד אס משקאות בע"מ 
 )ח"פ 515149177(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22/09/2016 בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 38, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אבירם מזיוב, עו"ד, מפרק

דר בסט פוד בע"מ 
 )ח"פ 514107937(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29/09/2016 בשעה 12:00, אצל  עו"ד זאב גולדוין, 
רח' נהלל 1, נהלל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רועי פלג )אבוטבול(, מפרק

 אתגר )1983( מפעל מתכת ליצור בציוד
אוטומטי ואלק 
 )ח"פ 510968209(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  החברה,  במשרדי   ,14:00 בשעה   29/09/2016 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת   ,5 אוסישקין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

איל דוידי, עו"ד, מפרק 

אסיב תעשיות טקסטיל בע"מ 
 )ח"פ 511600926(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
מזכירות  אצל   ,11:00 בשעה   10/10/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קיבוץ אפק, רח' אפק 1, אפק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גד בן צבי, מפרק
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אינטנסיטי אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 514429174(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 08/08/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,6777840 תל–אביב-יפו   ,7 ריב"ל  מרח'  רפפורט,   אילן 

03-6868100, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אילן רפפורט, עו"ד, מפרק 

אינטנסיטי ייזום ובנייה בע"מ 
 )ח"פ 514637206(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 08/08/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,6777840 תל–אביב-יפו   ,7 ריב"ל  מרח'  רפפורט,   אילן 

03-6868100, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אילן רפפורט, עו"ד, מפרק 

גל פתרונות נגישות 
 )ח"פ 513917583(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 08/08/2016 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל' תל–אביב-יפו,   ,98 אלון  יגאל  מרח'  מרדלר,  משה   עו"ד 

03-6430301, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

משה מרדלר, עו"ד, מפרק 

פרי-קד בע"מ 
 )ח"פ 512447178(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 07/08/2016 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,6713701 תל–אביב-יפו   ,52 בגין  דרך  מרח'  דן,  יריב   עו"ד 

03-6872001, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יריב דן, עו"ד, מפרק 

מ.צ.ד. שרותי רפואה בע"מ 
 )ח"פ 511290934(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 07/08/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נטע 
אשד, מרח' ארז 148, גאליה 76885, טל' 08-9121210, למפרקת 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

נטע אשד, עו"ד, מפרקת

ספץ לומדה בע"מ 
 )ח"פ 514787498(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 08/08/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,6777840 תל–אביב-יפו   ,7 ריב"ל  מרח'  רפפורט,   אילן 

03-6868100, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אילן רפפורט, עו"ד, מפרק 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רן גלזנר שגיא, עו"ד, מפרק 

גראנד וויאג' בע"מ 
 )ח"פ 513065185(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   15/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  ,3007500 קרע  כפר   ,1 קרע  כפר  מרח'  מורה,  סמאא   עו"ד 

03-6357885, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת 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 23/09/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   10:00 בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

סמאא מורה, עו"ד, מפרקת 

מכון רישוי דיב עלימי 2007 בע"מ 
 )ח"פ 514064534(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   15/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  ,3007500 קרע  כפר   ,1 קרע  כפר  מרח'  מורה,  סמאא   עו"ד 

03-6357885, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת 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 24/09/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   10:00 בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

סמאא מורה, עו"ד, מפרקת 

ג'יג'י שיווק והדרכה תל אביב בע"מ 
 )ח"פ 514686989(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 05/08/2016 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל' תל–אביב-יפו,   ,3 פריש  דניאל  מרח'  רון,  יצחק  ברק   עו"ד 

03-6961105, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

ברק יצחק רון, עו"ד, מפרק 

ג'יג'י מרכז שיווק, הדרכה והפצה לקוסמטיקאיות 
 )ח"פ 514683457(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 05/08/2016 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל' תל–אביב-יפו,   ,3 פריש  דניאל  מרח'  רון,  יצחק  ברק   עו"ד 

03-6961105, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

ברק יצחק רון, עו"ד, מפרק 

רנדהוו123 בע"מ 
 )ח"פ 515237568(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 05/08/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן 
גלזנר שגיא, מרח' כנפי נשרים 15, ירושלים, טל' 02-6529097, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
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א.ד יעל שרותי כוח אדם בע"מ 
 )ח"פ 515319318(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6913999 טל'  132, תל–אביב-יפו,  בגין  רם תורן, מרח' דרך 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/12/2016 
בשעה 18:00 אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה. 

רם תורן, עו"ד, מפרק 

נתן יגר אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 514097039(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   07/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  ,6905130 תל–אביב-יפו   ,19 ברודצקי  מרח'  לוי,   אורית 

03-6420506, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת 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 29/12/2016 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אורית לוי, עו"ד, מפרקת

 

סייקולה בע"מ 
 )ח"פ 514135680(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   28/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  ,6713412 תל–אביב-יפו   ,20 לינקולן  מרח'  עזרי,  בן   אושר 

02-6250500, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/12/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אושר בן עזרי, עו"ד, מפרק 

פוזיטיב ווינד בע"מ 
 )ח"פ 513528398(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   09/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 
כרמון, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, טל' 08-9477080, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/10/2016 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יוסף כרמון, מפרק
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אל.אפ. פיתוח חומרי הלחמה בע"מ 
 )ח"פ 513768432(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/08/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 
פרומן, מרח' נהרדעא 5, תל–אביב-יפו, טל' 03-6964420, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

דניאל פרומן, מפרק 

אל.אפ. פיתוח חומרי הלחמה בע"מ 
 )ח"פ 513768432(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10/10/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  5, תל–אביב-יפו, לשם הגשת  נהרדעא 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דניאל פורמן, מפרק

קונטק ויז'ן בע"מ
)ח"פ 51-220854-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,9.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחמה סנה, מרח' הגיא 2, 

רמת השרון 4700302, טל' 03-5472200, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נחמה סנה, מפרקת

סאיברקס )ישראל( בע"מ 
 )ח"פ 512663899(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   03/03/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אברהם קלור, מרח' שד' חן 54, רחובות, טל' 08-9460982, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/10/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אברהם קלור, מפרק 

א.א.א.מ. ברקן יבוא ויצוא בע"מ 
 )ח"פ 513061630(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   04/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים 
ברקן, מרח' מנדלי מוכר ספרים 19, הרצליה, טל' 054-7222278, 

למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת 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 04/01/2017 
עו"ד  )משרד  סוויל  מור  עו"ד  ב"כ החברה,  10:00, אצל  בשעה 
לשם  תל–אביב-יפו,   ,58 הרכבת  רח'  שטרן(,  עזריאל  בנאי 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

מרים ברקן, מפרקת
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לין - דור 6 בע"מ
)ח"פ 51-178636-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.4.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  ליפשיץ,  עמנואלה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הפרחים 17, רעננה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

עמנואלה ליפשיץ, מפרקת

מיכל ואבינועם נכסים בע"מ
)ח"פ 51-278052-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.5.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  לרנר,  גיא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דיזינגוף 205, תל אביב, טל' 03-5276015, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא לרנר, עו"ד, מפרק

כרמל את רפי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-222011-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.6.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב שטרן, מרח' 

התעשייה 16, נשר, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב שטרן, מפרק

גינדי הודו בע"מ
)ח"פ 51-397660-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יוסי אסף כחלון, ממרכז 
למפרק   ,67021 אביב  תל   ,34 קומה  העגול,  המגדל   ,1 עזריאלי 

החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי אסף כחלון, רו"ח, מפרק

אנקונדה בע"מ
)ח"פ 51-249750-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.7.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חנוך דרך ארליך, מרח' 

האורגים 16, אשדוד, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חנוך דרך ארליך, עו"ד, מפרק

מ.ל.י. יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-410250-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.7.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך שוחט, מרח' 

ז'בוטינסקי 1, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ברוך שוחט, מפרק
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
מיקום הדיוןהדיון

שעת 
הערותהדיון

ארבל 12, ג'ואנה שחר
כרמיאל

לשכת הוצל"פ 019761811602/11/201619/01/2017תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

09:00

טרומפלדור 50, ארז יערי
נתניה 

לשכת הוצל"פ 169988704603/11/201612/12/2016נתניה
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

09:30

רוזי 
איברמיאן 

)ארביב(

שדה דב הוז 1, 
חולון

לשכת הוצל"פ 019845510903/11/201619/01/2017תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

11:00

מרלין ומורי גרנט טרז עמוס
3, עפולה

לשכת הוצל"פ 099995202725/10/201602/01/2017נצרת
נצרת, מעלה 

יצחק 14

11:00

לאון בלום 66, ינאי בוניאל
חיפה

לשכת הוצל"פ 069991809528/10/201607/02/2017נצרת
נצרת, מעלה 

יצחק 15

11:00

עמיאד 
שחאדה

לשכת הוצל"פ 099986910726/10/201609/01/2017נצרתיפיע 28, יפיע
נצרת, מעלה 

יצחק 16

10:00

החשמונאים 35, אופיר חדד
טבריה

לשכת הוצל"פ 059998511528/10/201625/01/2017נצרת
נצרת, מעלה 

יצחק 17

10:00

שוהד א' 7, מהא עפיפי
נצרת

לשכת הוצל"פ 109975311226/10/201604/01/2017נצרת
נצרת, מעלה 

יצחק 18

10:00

עלי אבו 
נסרה

לשכת הוצל"פ 109972305628/10/201623/01/2017נצרתרח' 3050, נצרת
נצרת, מעלה 

יצחק 19

11:00

 תמר 35,ראויה מרג'י
נצרת עילית

לשכת הוצל"פ 109995908028/10/201606/02/2017נצרת
נצרת, מעלה 

יצחק 20

11:00

לוי אשכול שמעון אדרי
1175/6, טבריה

לשכת הוצל"פ 109969407728/10/201601/02/2017נצרת
נצרת, מעלה 

יצחק 21

10:00

בן מוחמד אל פואד מריד
כנסא 6/5, חיפה

לשכת הוצל"פ 109971710128/10/201631/01/2017נצרת
נצרת, מעלה 

יצחק 22

11:00

יוסרא אבו 
נאג'י

רח אאאא 7, 
נצרת

לשכת הוצל"פ 109979411128/10/201630/01/2017נצרת
נצרת, מעלה 

יצחק 23

11:00

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.
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כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
מיקום הדיוןהדיון

שעת 
הערותהדיון

לשכת הוצל"פ 109971311428/10/201618/01/2017נצרתנצרתמויסר אחמד
נצרת, מעלה 

יצחק 24

10:00

גדיר אבו 
דגש

יוספטל 10/12, 
נתניה

לשכת הוצל"פ 109996211428/10/201617/01/2017נצרת
נצרת, מעלה 

יצחק 25

11:00

השופטים 12/35, שחר סהלו
קריית גת

לשכת הוצל"פ 099988705128/10/201616/01/2017נצרת
נצרת, מעלה 

יצחק 26

11:00

דרך העמק 8, זמירה פאר
נצרת עילית

לשכת הוצל"פ 109993304228/10/201608/02/2017נצרת
נצרת, מעלה 

יצחק 27

10:00

 תל חי 23,יואב מוסק
רמת גן

לשכת הוצל"פ 149927409704/11/201612/01/2017באר שבע
באר שבע, יצחק 

נפחא 25

10:00

טיומקין זאב 7, נורית פישר
באר שבע

לשכת הוצל"פ 506477091504/11/201612/01/2017באר שבע
באר שבע, יצחק 

נפחא 25

11:00

מיכאל 
קובילוסקי

 אילת 13,
בת ים

לשכת הוצל"פ 019806010907/11/201618/01/2017תל אביב
תל אביב, לשכת 
המזונות, שאול 

המלך 39

13:00

 הטייס 57,יוסף לוי
ראש העין

לשכת הוצל"פ 019877111507/11/201619/01/2017תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

13:00

שד' ירושלים נתי לוגסי
123, אשקלון

לשכת הוצל"פ 149933408507/11/201612/01/2017באר שבע
באר שבע, יצחק 

נפחא 25

12:00

קרוא ברוך 10, פני אלקיים
תל–אביב-יפו

לשכת הוצל"פ 019877868607/11/201625/01/2017תל אביב
תל אביב, לשכת 
המזונות, שאול 

המלך 39

09:00

רב יוסי בן גיא ארז
קיסמא 6, אלעד

לשכת הוצל"פ 269990411307/11/201612/12/2016נתניה
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

10:30

המעפילים 6, נטלי ביטון
אשדוד

לשכת הוצל"פ 019776510408/11/201625/01/2017תל אביב
תל אביב, לשכת 
המזונות, שאול 

המלך 39

11:00

יעקב 
איברהימיאן

 שבלים 47,
תל–אביב-יפו

לשכת הוצל"פ 019993205008/11/201625/01/2017תל אביב
תל אביב, לשכת 
המזונות, שאול 

המלך 39

13:00

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             




