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הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגנית ליושב
ראש הכנסת
לפי חוק–יסוד :הכנסת

תוקף המינוי של החברים לשלוש שנים.
ד' בטבת התשע"ז ( 2בינואר )2017
(חמ -3-180ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים

מודיעים בזה ,לפי סעיף  )1(7לתקנון הכנסת  ,כי ביום ב'
בכסלו התשע"ז ( 2בדצמבר  )2016הסתיימה כהונתה של חברת
הכנסת טלי פלוסקוב כסגנית ליושב ראש הכנסת ,2וביום י"ח
בטבת התשע"ז ( 16בינואר  )2017היא שבה ונבחרה לכהונה זו
לפי סעיף (20א) לחוק–יסוד :הכנסת.3
1

י"ח בטבת התשע"ז ( 16בינואר )2017
(חמ -3-22ה)1

1
2
3

ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התש"ע ,עמ' .1926
י"פ התשע"ה ,עמ' .7896
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"ו ,עמ' .393

צו כללי
לפי פקודת האגודות השיתופיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(55לפקודת האגודות
השיתופיות( 1להלן  -הפקודה) ,אני פוטר כל אגודה שסיווג
הרשם "מושב עובדים" ,מהוראות סעיף  )1(16לפקודה ,ומורה
כי ההוראות האמורות יחולו על אגודה כאמור בשינוי המפורט
להלן ,ובלבד שכללה שינוי כאמור בתקנותיה:
( )1מספר הקולות באסיפה כללית של חברי אגודה בכל
מתכונת של הצבעה ,לרבות בקלפי ,יהיה -
(א) לכל משק חקלאי  -שישה קולות שיחולקו באופן
שוויוני בין בעלי הזכויות בו שהם חברי אגודה,
ואולם:

הודעה
לפי כללי בתי הדין הדתיים הדרוזיים (סדרי הדיון של
הוועדה למינוי קאדים מד'הב) ,התשס"ח2008-
לפי סעיף  13לכללי בתי הדין הדתיים הדרוזיים (סדרי הדיון
של הוועדה למינוי קאדים מד'הב) ,התשס"ח ,12008-אני מודיעה
כי הוועדה למינוי קאדים מד'הב החליטה ,בישיבתה מיום ב'
באלול התשע"ו ( 5בספטמבר  ,)2016לבחור בקאדי השייח' מואפק
טאריף לכהונת נשיא בית הדין הדרוזי לערעורים.
ב' באלול התשע"ו ( 8בספטמבר )2016
(חמ )3-4191
איילת שקד
שרת המשפטים
יושבת ראש הוועדה למינוי קאדים מד'הב
 1ק"ת התשס"ח ,עמ' .1605

( )1במשק שבו ארבעה חברים  -לכל חבר קול אחד
ולבעלי המשק שני קולות נוספים;
( )2במשק שבו חמישה חברים  -לכל חבר קול אחד
ולבעל המשק קול נוסף; היו שני בעלי משק,
והסכימו שניהם על כך ,יקבל אחד מהם קול
נוסף;
(ב) לכל חבר אגודה שאינו נמנה עם החברים בפסקה ,1
יהיה קול אחד בהצבעה;

( )2בצו זה -
"בן ממשיך"  -כהגדרתו בתקנה  1לתקנות האגודות
השיתופיות (חברות) ,התשל"ג( 21973-להלן -
התקנות);

מינוי חברים לוועדה למתן היתרים ופטורים

"בעל זכויות בנחלה"  -בעל משק ובן ממשיך ,לרבות
בעל או חוכר של מגרש שפוצל מהמשק;

לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה),
התשכ"ט1969-

"בעל משק"  -כהגדרתו בתקנה  1לתקנות;

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  11ו– 12לחוק שירות הציבור
(הגבלות לאחר פרישה) ,התשכ"ט ,11969-אני ממנה את
המפורטים להלן לחברי הוועדה למתן היתרים ופטורים:

"מושב עובדים"  -למעט מושב עובדים שבו תושבי
ההרחבה התקבלו כחברים ,ולא התאגדו כיישוב
קהילתי.

מתוך רשימת העובדים בשירות הציבור:
דוד משען
ישי אילן

ז' בחשוון התשע"ז ( 8בנובמבר )2016
(חמ -3-983ה)2
משה כחלון
שר הכלכלה והתעשייה

גילי קירשנר
מתוך רשימת נציגי ציבור:

1

דינה גן עדן סרבי

2

מורן שבתי

מינוי

מתוך רשימת שר הביטחון:

לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א1971-

לילך רובין
אופירה אלקבץ-רוטשטיין.
1

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .144

3 846

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .336
ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;872התשס"ד ,עמ' .85

בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לפקודת המשטרה [נוסח חדש],
התשל"א ,11971-אני ממנה כל קצין מיחידת דרור בשירות
1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ' .390

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

בתי הסוהר ומפקד משמרת שאינו קצין מהיחידה האמורה,
להשתמש בסמכויות שוטר ,לצורך ביצוע חיפוש חיצוני באסיר
של מתן דגימה של אוויר באמצעות בדיקת נשיפה בכפוף לאלה:
( )1הדגימה נדרשת במסגרת בדיקת היתכנות לבחינת יכולות
אף אלקטרוני לגילוי גוף זר בגופו של אסיר החשוד בהברחת
סמים וחפצים אסורים אחרים בגופו (להלן  -המחקר);
( )2הדגימה נערכת בהסכמה בכתב של האסיר הנבדק;
( )3מי שמונה לפי כתב מינוי זה הוכשר לסמכות הניתנת לו.
משך המינוי ,חצי שנה ממועד חתימתו או עד סיום המחקר,
לפי המוקדם מביניהם.
י"ט בכסלו התשע"ז ( 19בדצמבר )2016
(חמ -3-602ה)1
גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים

צו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים),
התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק),
אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול
אשר מונו לקציני ביקורת גבולות לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב ,21952-המפורטים להלן ,בסמכויות עיכוב
ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם ,כדלקמן:
( )1סמכויות עיכוב לפי סעיף (67א) לחוק ולפי סעיף  68לחוק;
( )2סמכות מעצר לפי סעיף (23ב) לחוק.
סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה
בתחנות גבול.
חני לוי		

ערין דאהר

		
סהר גם זה לטובה

כרמל חוסיסי

		
אלכסיי פרוקופנקו

איתי כהן

		
הלן גטה

לירן אושרי

		
יעל אדלר

דמיטרי ליפניאגוב

		
רועי ניידורף

דמיטרי פיליפוביץ

		
ניר קסטליאנו

פולינה דניאלובה

		
נאוה קרסניקר

אלונה קורוצ'קין

		
דניאל יוסף

לירון אביבית בכר.

תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום י"ג בטבת התשע"ח
( 31בדצמבר  )2017וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.
כ' בכסלו התשע"ז ( 20בדצמבר )2016
(חמ )3-2849

1
2

גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;338התשנ"ז ,עמ' .116
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1אני מרשה ,את עובדי רשות ההגבלים העסקיים
המפורטים להלן ,לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על
סעיפים  290 ,287 ,284 ,239עד  418 ,415 ,295 ,292עד ,423 ,420
 425לחוק העונשין ,התשל"ז:21977-
		
אסף דהן
אריאלה יוסטמן
גל סגול
גדי פרל		
דותן עוזרי
		
דוד דרור-דרוויש
וסים אליאס
		
דנה חסון
		
חיים ארביב
חמי מרקוס
		
יריב שבתאי
עדי אגוזי
		
עדי גלנטי
שחף ישר
שני רוט
		
שלום יהודה
		
רעיה גרינשפן
זיו יגאל
שלי דיכנה
		
מרזוק סאבק
עדי הרן.
תוקף הרשאה זו עד יום כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר
 )2018וכל עוד מקבלי הרשאה זו משמשים בתפקידם האמור.
כ' בכסלו התשע"ז ( 20בדצמבר )2016
(חמ -3-279ה)1
גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
 2ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

מינוי רשם זכויות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (14א) לחוק זכות מטפחים של זני
צמחים ,התשל"ג ,11973-אני ממנה את דניאל קינן ,לרשם זכויות
מטפחים ,וזאת כל עוד הוא משמש בתפקידו כעובד משרד
החקלאות ופיתוח הכפר.
י' בטבת התשע"ז ( 8בינואר )2017
(חמ -3-512ה)6
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1ס"ח התשל"ג ,עמ' .272

מינוי חבר להנהלת הקרן לשמירת הניקיון
לפי תקנות שמירת הניקיון (קרן לשמירת הניקיון),
התשמ"ו1986-
בתוקף סמכותי 1לפי תקנה  2לתקנות שמירת הניקיון (קרן
לשמירת הניקיון) ,התשמ"ו ,21986-אני ממנה את אורי דביר,
לנציג משרד האוצר בהנהלת הקרן לשמירת הניקיון ,במקומו של
דור בלוך ,כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד האוצר.
ד' בטבת התשע"ז ( 2בינואר )2017
(חמ -3-1823ה)1
זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
 1י"פ התשמ"ט ,עמ' .2690
 2ק"ת התשמ"ו ,עמ' .411

3847

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית בית שמש

הודעה על הסמכת פקחים

לפי תקנות המועצות היהודיות (חילופי גברי) ,התשכ"ז1966-
בהתאם לתקנה  4לתקנות המועצות הדתיות היהודיות
(חילופי גברי) ,התשכ"ז ,11966-אני מודיע כי דוד לוק מונה לחבר
המועצה הדתית בית שמש במקום אברהם מויאל.2
תוקף המינוי מיום ה' בטבת התשע"ז ( 3בינואר .)2017
ה' בטבת התשע"ז ( 3בינואר )2017
(חמ -3-140ה)6
דוד אזולאי
השר לשירותי דת
 1ק"ת התשכ"ז ,עמ' .135
 2י"פ התשע"ו ,עמ' .1101

לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית ירוחם
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת היהודיים
[נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את מינויו של
יהושע עמר לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה ,ואת מינויו
של בנימין מלכה 2לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה,
על המועצה הדתית ירוחם.
תוקף המינוי עד יום ד' באייר התשע"ז ( 30באפריל .)2017
ה' בטבת התשע"ז ( 3בינואר )2017
(חמ -3-140ה)4
דוד אזולאי
השר לשירותי דת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
 2י"פ התשע"ו ,עמ' .2446

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"א2011-
בהתאם לסעיף (40ב) לחוק להסדרת הטיפול באריזות,
התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי המדד
שפורסם בחודש דצמבר  2016לעומת המדד שפורסם בחודש
דצמבר  ,2015מיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  ,)2017סכומי
העיצום הכספי לפי סעיף  34לחוק ,הם כלהלן:

( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34א) לחוק -
(א) ליחיד  78,030 -שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);
(ב) לתאגיד  156,060 -ש"ח;

( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ב) לחוק  520,190 -ש"ח;
( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ג) לחוק -
(א) ליחיד  235,130 -ש"ח;
(ב) לתאגיד  470,260 -ש"ח;

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת
שעה) ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ולאחר שהוכשרו כדין,
אני מסמיך לפקחים לעניין הסמכויות המנויות בחוק ,את עובדי
עיריית באר שבע:
ספיר חמדי
קרין כחלון.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם.
כ"א בחשוון התשע"ז ( 22בנובמבר )2016
(חמ -3-4343ה)2
רוביק דנילוביץ'
ראש עיריית באר שבע
 1ס"ח התשע"א ,עמ' .1057

הודעה על הסמכת פקחים
לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת
שעה) ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ולאחר שהוכשרו כדין,
אני מסמיך לפקחים לעניין הסמכויות המנויות בחוק ,את עובדי
עיריית באר שבע:
נתנאל קחלון
אוריאל פינסקי
ליאור מחפודה
יצחק כהן
טל כהן
איתי פדות
לינור חקשור.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם.
כ"ח בתשרי התשע"ז ( 30באוקטובר )2016
(חמ -3-4343ה)2
רוביק דנילוביץ'
ראש עיריית באר שבע
 1ס"ח התשע"א ,עמ' .1057

הודעה על בקשה לרישום ראשון
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-

( )4בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ד) לחוק  2,600 -ש"ח
בשל כל טון של פסולת אריזות שלא בוצע לגביו מיחזור
מוכר בהתאם ליעדי המיחזור לפי סעיף  6לחוק.

מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לרישום ראשון של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.

כ"ה בטבת התשע"ז ( 23בינואר )2017
(חמ )3-4317

כל אדם המעוניין בדבר ,רשאי להגיש התנגדות לרישום
בתוך  60ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

1

גיא סמט
המנהל
ס"ח התשע"א ,עמ'  ;278י"פ התשע"ו ,עמ' .3382
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ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,
אגף רישום והסדר המקרקעין ,רח' בן יהודה ( 34מגדל העיר),
ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם
שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

תוספת
העיר :ירושלים.

גושים וחלקות:
גוש( 30891 :לא מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 999
מטרת התכנית:
שינוי בבנייה בבנין מגורים קיים ומאושר בתכנית שינוי תב"ע
מס'  6879בשכונת אל עיסאוויה

המען :עיסוויה.
גוש רישום ,30891 :חלקה .1
שטח החלקה 10,652 :מ"ר.
הגבולות:
צפון :כביש אספלט;
דרום :כביש אספלט;
מזרח :כביש אספלט; אדמה ובית;
מערב :אדמה ובתים.
תיאור הזכות :בעלות.
שם בעל הזכות :עיריית ירושלים.
החלקים :בשלמות.
הערה :הבקשה מבוססת על תצ"ר מס'  .1298/2011גבולות
החלקה הם חלק מהשטח המופקע לפי תשריט הפקעה שהוכן
בהתאם לתב"ע .2316
ההפקעה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4293התשנ"ב,
עמ' ( 2645סעיפים  5ו– ,)7והושלמה בפרסום סעיף  ,19בילקוט
הפרסומים  ,5973התשס"ט ,עמ' .4670
י"ז בשבט התשע"ז ( 13בפברואר )2017
אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום המקרקעין

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0214676
שם התכנית :שינויים בבינוי הקומה העליונה
המאושרת בתכנית מס'  6879אל עיסאוויה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'.101-0214676 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
כפיפות  5166ב'
62
ביטול
6879
שינוי
כפיפות מק 5022 /א'
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :אל עיסאוויה
קואורדינטת X: 223925
קואורדינטת Y: 634250

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי יעוד שטח מאזור מגורים  2לאזור מגורים ב'
ב .ביטול הבינוי המאושר לקומה העליונה של הבניין שעפ"י
תכנית  6879וקביעת בינוי חדש לקומה זו בהתאם לנספח בינוי.
ג .הגדלת שטחי הבנייה המירביים וקביעתם ל– 1348.00מ"ר
מתוכם  1156.96מ"ר שטחים עיקריים ו– 191.04מ"ר שטחי
שירות.
ד .איחוד שתי יחידות דיור ליחידת דיור אחת בקומה השניה
של הבניין ,וקביעת הבינוי המתוקן בקומה העליונה
ליחידת דיור אחת ,באופן שסה"כ יחידות הדיור בבניין
נשאר כמאושר בתכנית  12 - 6879יחידות דיור.
ה .קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה.
ו .קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.
ז .קביעת הוראות בגין עצים לשימור ,עצים לעקירה ועצים
להעתקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט
תכנוני אחר ,הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר ספרא ,1
קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טלפון .02-6290263
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ,ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0229500
שם התכנית :תוספת  26יח"ד וגן ילדים במגדל בית וגן,
ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'.101-0229500 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
12087
שינוי
כפיפות  5166ב'
62
שינוי
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים,שכונה :בית וגן ,רחוב :משה זילברג  30ב'
קואורדינטת X: 219814
קואורדינטת Y: 632450
גושים וחלקות:
גוש( 30192 :מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 264
מטרת התכנית:
קביעת בינוי לתוספת בנייה למגדל בית וגן לשם תוספת
יחידות דיור והרחבת יחידות דיור מאושרות ,ולשם תוספת גן
ילדים ,ברח' משה זילברג ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת בינוי לתוספת בנייה למגדל בית וגן בהתאם לנספח
הבינוי וכמפורט להלן:
א .קביעת בינוי לתוספת יחידות דיור חדשות בבניין ע"י
פיצול  4יח"ד (כמאושר בהיתר מס'  )2012/339ל–6
יח"ד במפלסים שונים ,בבניין המגורים.
ב .קביעת בינוי לחלוקת חללים כפולים המאושרים
במפלס ( 56.65ע"פ היתר  )2012/339לשתי קומות
(מפלסים  56.65+ו– )60.25+והקמת  2יח"ד חדשות.
ג .קביעת בינוי לתוספת בנייה תת קרקעית במפלסים
 12.90ו– 15.90-לשם תוספת מחסנים ושטחים טכנים.ד .קביעת בינוי לתוספת בנייה במפלס  52.90+לשם
הרחבת יחידות דיור בקומה זו.
ה .קביעת בינוי להרחבת מרפסות מאושרות ע"פ היתר
 ,2012/339בקומות שונות בבניין.
ו .קביעת בינוי להקמת גן ילדים עירוני במפלס .6.60-
 .2הגדלת מס' יחידות הדיור המירבי מ– 87יח"ד ל– 113יח"ד
וגן ילדים.
 .3שינוי מס' הקומות המירבי המאושר בתכנית מס' 12087
מ– 18קומות מגורים וקומה טכנית מעל מפלס הכניסה
הקובעת ו– 3קומות מתחת לכניסה הקובעת ל– 19קומות
מגורים וקומה טכנית מעל מפלס הכניסה הקובעת ו–5
קומות מתחת למפלס הכניסה הקובעת.
 .4שינוי גובה הבנייה המירבי עבור גג טכני ל– 68.39מטר.
 .5התרת שינוים בשטחי הבנייה המאושרים כמפורט להלן:
א .התרת תוספת של שטחי בנייה עיקריים למגורים
בהיקף של  305מ"ר ,בכפוף למותר בסעיף 62א(א)16
לחוק התכנון והבנייה.
ב .התרת תוספת של שטחי בנייה עיקריים לגן ילדים
עירוני בהיקף של  113מ"ר ,בכפוף למותר בסעיף
62א(א) 16לחוק התכנון והבנייה.
ג .התרת ניוד שטחי שירות בהיקף של  205.41מ"ר,
משטחים שמתחת למפלס הכניסה הקובעת לשטחים
שמעל לכניסה הקובעת ,בכפוף למותר בסעיף
62א(א) 16לחוק התכנון והבנייה.
ד .הקטנת שטחי השרות המאושרים מתחת למפלס
הכניסה הקובעת וקביעתם ל– 5326.31מ"ר.
ה .התרת ניוד של שטחים עיקריים בהיקף של  152.82מ"ר
משטחים שמעל למפלס הכניסה הקובעת לשטחים
שמתחת לכניסה הקובעת ,בכפוף למותר בסעיף
62א(א) 9לחוק התכנון והבנייה.
 .6קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה
בשטח.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט
תכנוני אחר ,הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר ספרא ,1
קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טלפון .02-6290263
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ,ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0252015
שם התכנית :הרחבות דיור והרחבת מבנה טיפת חלב,
סנהדריה המורחבת  ,102ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'.101-0252015 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
כפיפות  1502ד'
62
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :סנהדריה המורחבת ,רחוב :סנהדריה
המורחבת 102
קואורדינטת X: 220735
קואורדינטת Y: 634320
גושים וחלקות:
גוש( 30244 :מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 143
מטרת התכנית:
הרחבות יח"ד קיימות והרחבת תחנת טיפת חלב קיימת
בסנהדריה המורחבת .102
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד מאזור מגורים  2מיוחד לאזור מגורים ומבנים
ומוסדות ציבור.
 .2קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:
 קביעת בינוי לתוספות בנייה במפלסים ,0.00 ,2.80- ,8.40+ ,5.60+ ,2.80+ו– 11.20+לשם הרחבת יחידות
הדיור הקיימות בהם ,בהתאם לנספח הבינוי.
 תוספת בנייה בקומת מפלס  5.55-לשם הרחבת סניףטיפת חלב קיים.

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

.3
.4
.5
.6

קביעת קווי בנין לבנייה ,כאמור.
קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ועצים לשימור.
הגדלת שטחי הבנייה המירביים בשטח וקביעתם
ל– 3898.96מ"ר ,מתוכם  3042.39מ"ר שטחים עיקריים
ו– 856.57מ"ר שטחי שירות.
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט
תכנוני אחר ,הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר ספרא ,1
קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טלפון .02-6290263
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ,ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
מאיר תורג'מן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה ירושלים

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
501-0417329
שם התכנית :שינוי ק.ב .ברח' יהודה נחשוני 28
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
בני-ברק ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב,
מופקדת תכנית מפורטת מס'.501-0417329 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/102/א ,בב/105/ב ,בב/105/צ
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :יהודה נחשוני 28
שטח התכנית710.000 :
גושים וחלקות:
גוש 6184 :חלקה/ות 157 ,187 :חלק
מטרות התכנית:
 .1שינויים בקווי בנין עפ"י סעיף 62א(א)(.)4
 .2ניוד שטחים עפ"י סעיף 62א(א)(.)9
עיקרי הוראות התכנית:
א .קו הבניין המזרחי (לשצ"פ) יהיה  0.0מ' (במקום  5.0מ') ,ולא
תותר בליטה מעבר לקו בניין זה.
ב .קו הבנין הדרומי (למגרש ציבורי) יהיה  0.0מ' (במקום  4.0מ'),
כמסומן בתשריט ,ולא תותר כל בליטה מעבר לקו בנין זה.
ג .יותר ניוד שטחים בין קומות הבניין ,לרבות לקומת הקרקע.
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ד .לא יותרו חלונות בחזית הדרומית.
ה .הבינוי ,לרבות גמר החזיתות ,יותאם למבנה הקיים בתאום
עם מה"ע.
ו .חלקי הבניין הקיימים מחוץ לקווי הבניין יותרו כל עוד
המבנה קיים.
ז .כל ההוראות של התכניות התקפות ימשיכו לחול ,למעט
השינויים שבתכנית זו.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך 60
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק,
רח' דוד המלך  ,11בני-ברק ,טל'  .03 - 5776579העתק התנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל אביב).
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
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) תשמ"ט ,1989-וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת
של המתנגד.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
501-0430389
שם התכנית :מתחם לודז'יה  -תוספת קומת מרתף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
בני-ברק ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מפורטת מס' .501-0430389
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 ,501-0201731בב ,566/בב/מק3250/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :מצדה 3
שטח התכנית9241.000 :
גושים וחלקות:
גוש 6196 :חלקה/ות147 :
מטרות התכנית:
תוספת שטח שרות לצורך תוספת קומת מרתף שישית עפ"י
סעיף 62א (א) (.)15
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תותר תוספת  3,000מ"ר שטחי שירות לצורך הקמת קומת
מרתף שישית כמסומן בבינוי מעבר למותר עפ"י התכנית
התקופות.
 .2כל ההוראות של התכניות התקפות (לרבות לגבי שימושים,
ייעודי קרקע ,זכויות בנייה וקומות ,זכויות בגין הריסה
וכדו') ימשיכו לחול ,למעט השינויים שעפ"י תכנית זו.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי
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לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך 60
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק,
רח' דוד המלך  ,11בני-ברק ,טל'  .03 - 5776579העתק התנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל אביב).
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
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) תשמ"ט ,1989-וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת
של המתנגד.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
501-0452904
שם התכנית :שינויים ותוספות ברח' גמליאל 7
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
בני-ברק ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב,
מופקדת תכנית מפורטת מס'.501-0452904 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/105/ב501-0211441 ,
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :רבן גמליאל  ,7בני ברק
שטח התכנית462.000 :
גושים וחלקות:
גוש 6192 :חלקה/ות 171 :חלק
מטרות התכנית:
שינוים ותוספות בבניין חדש עפ"י סעיף 62א(א):
 .1תוספת יח"ד עפ"י סעיף (.)8
 .2ניוד זכויות עפ"י סעיף (.)9
 .3תוספת שטחים ,קומה ויח"ד עפ"י תמ"א .38
 .4שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף (.)4
עיקרי הוראות התכנית:
א .בבניין החדש יותרו השינויים הבאים:
 .1תוספת יח"ד (תוספת  2יח"ד בהקלה 3 ,יח"ד בתכנית
זו 3 ,יח"ד עפ"י תמ"א  )38מעבר ל ?  4יח"ד מותרות,
דהיינו סה"כ יותרו  12יח"ד בקומות א-ד  2 +דירות
גג ,סה"כ  14יח"ד (לא כולל דירת נכה).
 .2ניוד שטחים בין הקומות ותוספת קומה ג' שמותר בהקלה.
 .3תוספות עפ"י תמ"א ( 38תוספת  2קומות ,שטח לקומה
אחת ותוספת  3יח"ד).
 .4שינויים בקווי בניין:
 .Iצידיים  3.15מ' במקום  3.5מ'.
 .IIאחורי לשצ"פ  1.50מ' במקום  5מ' (קו בליטה).
 .5ייקבע שטח ציבורי בקומת הקרקע עפ"י הוראות
תכנית .501-0339507
ב .הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה.
ג .הבניין הקיים ייהרס כתנאי להיתר ,בתאום עם איכ"ס
לרבות לעניין פינוי פסולת בניין.
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ד .לא יותרו בליטות מעבר לקווי הבניין שעפ"י תכנית זו,
למעט סוכות.
ה .תוספת יח"ד תהא סטייה ניכרת ,למעט דירת נכה.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך 60
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק,
רח' דוד המלך  ,11בני-ברק ,טל'  .03 – 5776579העתק התנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל אביב).
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
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) תשמ"ט ,1989-וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת
של המתנגד.
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה בני ברק
מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
504-0383596
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מרחב הרצליה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
תל-אביב ,מופקדת תכנית מתאר מקומית הר/מק 2353/תכנית
איחוד וחלוקה ,יורדי ים  ,7מרינה מס'  504-0383596גרסת
הוראות  16גרסת תשריט .10
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
הר  / 2002 /א 1 /
שינוי
כפיפות הר 2003 /
כפיפות הר  / 2003 /א
כפיפות הר  / 253 /א
כפיפות הר  /מק  / 2000 /מע
כפיפות תמא 13 /
כפיפות תמא 35 /
כפיפות תמא 36 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הרצליה
ישוב :הרצליה ,רחוב :יורדי ים מס'7 :
גושים וחלקות:
גוש 6516 :מחלקה 19 :עד 19 :שלם
גוש 6516 :מחלקה 20 :עד 20 :שלם
מטרת התכנית:
מטרת התכנית הינה איחוד חלקות  20 ,19וליצור חלקה אחת
שתאפשר גמישות בבינוי המלון המוצע ,תוך שמירה על זכויות
הבנייה הקיימות ושמירה על גובה המאושר בתכנית.
שינוי קווי הבניין וקביעת קו בניין לחלקה החדשה ושינוי קווי
המגרש במרתף החניה לקו בנין .0
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הגדלת תכסית המבנה בקומת הקרקע ל– 50%ובשאר הקומות
מעל מפלס הקרקע .30%
איחוד המגרשים יאפשר המשכיות לטיילת ההיקפית הקיימת
ואף יחזק אותה .ללא שינוי בזיקת הנאה כמופיעות בתכנית
הר .2003/מטרת התכנית לאפשר הקמת מלון על פי התכנית
החלה בשינוי גודל המגרש וקו הבניין.
עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד חלקות.
ב .שינוי קווי בניין הקבוע בתכנית
ג .שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים.
ד .שינוי שם הייעוד לפי נוהל מבאת.
ה .קביעת תנאים להיתר בנייה.
ניתן לעיין בתכנית המופקדת באתר עיריית הרצליה כשבועיים
לאחר פרסום דבר הפקדתה בעיתונים ,בקישור הבא באתר
העירוני:
http://handasa.herzliya.muni.il/Plane/Pages/taba.aspx
 .1בסרגל הקישורים שבצד ימין יש לבחור בקישורית "תכניות
בנין עיר"
 .2בשדה מס' תכנית יש לכתוב את מס' התכנית ולאחר מכן
ללחוץ על "הצג"
 .3יש להיכנס לתכנית ע"י לחיצה על החץ ובארכיב
המסמכים מופיעים קישורים למסמכי התכנית הסרוקים.
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית הנמצאת במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה ,מחלקת תכנון עיר ,ברחוב סוקולוב
 22הרצליה בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל .כל
הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ
סעיף  100לחוק התכנון והבנייה  ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה בסוקולוב
 22הרצליה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 504-0345603הר/מק2356/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' הר/מק2356/
רחוב המדע  ,14אזור התעשייה ,הרצליה  .504-0345603גרסת
הוראות  9גרסת תשריט 7
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
הר 1109 /
שינוי
הר 1900 /
שינוי
כפיפות הר 1900 / 1 /
כפיפות הר  / 2000 /מ
כפיפות הר  / 2000 /סג
הר  / 253 /א
שינוי
כפיפות הר  /מק  / 2000 /מע
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הרצליה
ישוב :הרצליה
המגרש נמצא בחלקו הצפוני מזרחי של אזור התעשייה בהרצליה.
גבולות:
חלקה  ,335-337בגוש  6518מדרום,
רחוב המדע ממערב,
כביש מס'  2ממזרח,
חלקה  38בגוש  6518מצפון .
גושים/חלקות לתכנית:
גוש 6518 :מחלקה 55 :עד 55 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
המרת שטחי בנייה עיקריים ממעל הקרקע אל מתחת לקרקע
ללא שינוי בשטח הכולל המותר לבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 22/6/2016ובילקוט פרסומים  ,7261עמ'  ,5940בתאריך .9/5/2016
התכנית אושרה על ידי השר לפי סעיף  109לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1965-התכנית האמורה נמצאת במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה ,רח' סוקולוב ,22
ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז תל-אביב ,כתובת :בגין ,125
תל-אביב ,טל'  .03-7632585כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
משה פדלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה הרצליה
מרחב תכנון מקומי רמת השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 553-0458349באישור שר הפנים
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .553-0458349
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי רש  / 210 /א
שינוי רש 480 /
שינוי רש 656 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רמת השרון
ישוב :רמת השרון
שכונה :רחוב :בית שמאי מס' בית:
שכונה :רחוב :יהודה הנשיא מס' בית:
שכונה :רחוב :שמואל הנגיד מס' בית:
שטח הממוקם בין רחוב יהודה הנשיא מצפון ,רח' בית שמאי
(בחלקו) וחלקה  501מדרום,
ממזרח גובלות חלקות  446 , 116 , 440 ,419ו 501
וממערב גובלות חלקות  457 ,416 ,412ורחוב שמואל הנגיד
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6551 :מחלקה 412 :עד 412 :שלם
גוש 6551 :מחלקה 417 :עד 417 :שלם
גוש 6551 :מחלקה 418 :עד 418 :שלם

3853

גוש 6551 :מחלקה 431 :עד 431 :שלם
גוש 6551 :מחלקה 435 :עד 435 :חלקי
גוש 6551 :מחלקה 500 :עד 500 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת שטחים ציבוריים בהתאם לפרוגרמה העירונית לצרכי
ציבור ,לצורך קביעת שטח לבניין ציבורי במיקום נגיש לציבור
והתאמתו להקמת אשכול גני ילדים ,בסמוך למוסדות ציבור
קיימים ולשטחים ציבוריים פתוחים.
התוכנית מעתיקה שטח של כ– 1דונם בייעוד בנייני ציבור
(שב"צ) ,מאיזוור מוסתר ובלתי נגיש אל מקום מרכזי לאורך
רחוב בית שמאי ,בסמוך לגני ילדים קיימים ,ומבטיחה רציפות
של שטחים ירוקים בשכונה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 4/11/2016ובילקוט פרסומים  ,7380עמ'  ,817בתאריך .16/11/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז( ,כתובת :מנחם
בגין  125תל -אביב טל' )03-7632580 :כל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אבי גרובר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה רמת השרון

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 304-0491514
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה,
מופקדת תכנית מס'  304-0491514הנקראת "חפ /מק/2096 /ד -
שימושי קרקע באתרים למבני ציבור בנאות פרס"
תכנית זו מהווה שינוי לתכנית:
חפ/2096/א
תכנית זו כפופה לתכניות:
תמא/34/ב ,304-0145896 ,4/חפ/1400/שש ,חפ/מק/1400/תט,
חפ/מק/1400/פמ.
מקום התכנית:
יישוב :חיפה
שכונת נאות פרס ממוקמת דרומית לאתר קסטרא ,מערבית
לכביש  11ומזרחית לאיצטדיון סמי עופר ,חיפה.
גושים וחלקות:
גוש 10683 :חלקי חלקות1-2 :
גוש 10685 :חלקי חלקות1-2 ,18 :
גוש 10732 :חלקי חלקוה1 ,16-17 ,31 :
גוש 11359 :חלקי חלקות2 ,10-12 ,16 :
גוש 10733 :חלקות בשלמות.22-34 ,47-48 ,52 ,54 :
מטרות התכנית:
תוספת שימושים ציבוריים בכל האתרים המסווגים כאתרים
למבנים ומוסדות ציבור בתחום תוכנית מאושרת חפ/2096/א .
עיקרי הוראות התכנית:
הרחבת השימושים בכל האתרים המסווגים למבנים ומוסדות
ציבור לצרכי חינוך,דת ,תרבות ומוסדות קהילתיים בהתאם
לסעיף  62א (א )6()1לחוק.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים .ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה לתכנון עיר,
ברח' ביאליק  3חיפה .המען למשלוח התנגדויות בדואר :הועדה
המקומית ת.ד 4811 .רח' חסן שוקרי  14חיפה  .31047המתנגד
ימציא עותק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובנייה מחוז חיפה,רח' פלי"ם  15חיפה  31048טל.04 - 8633448 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
חדוה אלמוג
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חיפה
מרחב תכנון מקומי קריות

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 352-0448050
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מס' .352-0448050
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי
ק130/
ק232/
שינוי
כפיפות ק290/
כפיפות ק316/
כפיפות ק/130/א
כפיפות ק/316/ח
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קרית מוצקין
ישוב :קרית מוצקין ,רחוב :שד בן גוריון מס' בית64 :
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10430 :חלקות במלואן535 :
מטרת התכנית:
הקמת מרפסות בקו בניין צדדי מערבי במבנה מס' .64
עיקרי התכנית:
שינוי קו בניין צידי נקודתי/מקומי מ– 3.0מ' ל– 1.50מ' לטובת
מרפסות עפ"י תשריט מצב מוצע  ,לפי סעיף  62א' (א)( )4בחוק
התכנון והבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 11/11/2016ובילקוט פרסומים  ,7384עמ'  ,932בתאריך
.23/11/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה קריות ,רח' הגדוד העברי  ,4קרית מוצקין ,טלפון:
 04-8715291ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז חיפה ,כתובת:
רח' פל ים  ,15חיפה ,טלפון .04-8616222 :ובאתר האינטרנט של
הועדה בכתובת  ,WWW.VKRAYOT.CO.ILכל המעונין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יוסי אזריאל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה קריות

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

מחוז מרכז
מרחב תכנון מקומי טירה

הודעה בדבר אישור תוכנית מתאר מקומית מס'
403-0283796

התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה אל-טירה ,מיקוד  ,44915טלפון  09-7751447וכן במשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה רמלה ,מחוז המרכז ,רח' הרצל
 91מיקוד  ,72430טלפון  .08-9788444כל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון ובנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תוכנית מתאר מקומית מס'
403-0283796
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
טר/1/ 1226/א
השטחים הכלולים בתוכנית ומקום:
ישוב  :טירה

מאמון ע .אלחי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה אל-טירה
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
404-0315820

גושים וחלקות:
גוש 7765:חלקה  74חלק

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מס'404-0315820 :

עיקרי הוראות התוכנית:
שינוי בקווי בניין מאושרים ללא שינוי בזכויות בנייה מאושרת.

המהווה שינוי לתכנית:
יב  /במ 1 / 199 /
יב  /במ 2 / 199 /
יב  /במ 3 / 199 /

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 5/6/2015ובילקוט הפרסומים מס'  7387מיום  27בנובמבר
(2016כ"ו בחשוון התשע"ז) עמ' . 1048
התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה אל-טירה ,מיקוד  44915טלפון  09-7751447וכן במשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה רמלה ,מחוז המרכז ,רח' הרצל
 91מיקוד  72430טלפון  .08-9788444כל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי טירה

הודעה בדבר אישור תוכנית מתאר מקומית מס'
403-0441717
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון ובנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תוכנית מתאר מקומית מס'
403-0441717
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
טר/במ3006/
השטחים הכלולים בתוכנית ומקום:
ישוב  :טירה
גושים וחלקות:
גוש ,7782 :חלקה  7חלק
עיקרי הוראות התוכנית:
 .1קביעת קווי בנייה לפי תשריט
 .2המרת חלק מדרך מאושרת למגורים ג'
 .3המרת חלק משטח מגורים ג' לדרך חדשה
 .4איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל שטח התכנית
לפי סעיף 62א(א) סעיף קטן .1
 .5הריסת המבנים והגדרות המסומנים להריסה בתשריט
המצב המוצע
 .6המרת חלק משטח מגורים ג לשביל.
הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 14/10/2016ובילקוט הפרסומים  7362מיום  16באוקטובר 2016
(כ"ד בתשרי התשע"ז) עמ' . 177

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :יבנה
גושים וחלקות:
גוש 5377 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 39 :עד 39 :חלקי/שלם :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקו בנין צפון מזרחי מ– 5.00מ .ל– 3.85מ.
שינוי בקו בנין צפוני מ– 5.00מ .ל– 3.30מ.
שינוי בקו בנין מערבי מ– 5.00מ .ל– 2.80מ.
שינוי בקו בנין דרום מערבי מ– 3.00מ .ל–2.65מ.
שינוי בקו בנין דרום מזרחי מ– 5.00מ' ,ל– 3.30מ'.
הגדלת שטח עיקרי מאושר ל– 8יחידות מ– 1040מ"ר ,ל– 1198מ"ר.
מטרת התכנית:
שינוי בקוי בנין ותוספת אחוזי בנייה עיקריים ,בבנייה טורית
של  8יחידות דיור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
ובילקוט פרסומים  ,7362כ"ד בתשרי התשע"ז ,מיום ,13/12/2016
עמ' .177
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .התכנית האמורה נמצאת במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,שד' דואני  ,3יבנה ,טלפון:
 .08-9433383ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז ,רחוב הרצל  91רמלה.
צבי גוב ארי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה יבנה
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הכנת תכנית מפורטת לשימור המורשת
בעיר כפר סבא מס' 405-0463356
בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה,1965-
מודיעה בזאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה כפר-סבא,
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כי בהתאם להחלטה מיום ה' בטבת תשע"ז ( 3לינואר )2017
ישיבה מס'  ,20170001החליטה לפרסם הודעה על הכנת תכנית
מפורטת לשימור המורשת בעיר כפר סבא אשר תחול בכל
תחום העיר כפר-סבא ,בנוסף ובתוקף סמכותה לפי סעיף 78
והתוספת הרביעית לחוק האמור ,החליטה הועדה המקומית
לתכנון ובנייה כפר-סבא בישיבתה כאמור ,לקבוע תנאים למתן
היתרי בנייה בתחום התכנית.

.4

תחום התכנית:
כל תחום העיר כפר-סבא הינו לפי רשימת המבנים והאתרים
לשימור.

.5

מטרות התכנית:
הודעה על הכנת תכנית לשימור המורשת בעיר כפר סבא לפי
סעיף  77ולקבוע תנאים למתן היתר לפי סעיף .78
תחום התכנית הינו לפי רשימת המבנים והאתרים לשימור.
התכנית מהווה שינוי לתוכניות שמהן ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת רשימת מבנים ואתרים לשימור עפ"י סקרי אתרים
וכן עפ"י כל החלטות ועדת השימור והוועדה המקומית
בנושא אתרים הכלולים או שייכללו בתכנית.
 .2קביעת הוראות להוצאת היתרי בנייה במגרשים בהם
מבנים שהוכרזו לשימור בהודעה זו.
 .3תוקף האיסורים והגבלות אלה הינו לשנה.
תנאים למתן היתר בנייה לפי סעיף  78לחוק:
בנוסף לכל תנאי ע"פ תכנית מאושרת אותו רשאית לדרוש
הוועדה המקומית ,בתחום החלקות המפורטות ברשימה
המצורפת יחולו התנאים הבאים:
 .1איסור הריסה של מבנים ואתרים לשימור לא תותר הריסת
מבנה או אתר או חלק ממבנה או אתר המוכרז לשימור
ברשימה המצורפת .כמו כן לא תותר עקירת צמחיה,
הריסת גדרות מקוריות וכדומה בתחום המגרש בו הוכרז
מבנה לשימור.
 .2איסור בנייה ושינוי של מבנים לשימור לא תותר בנייה
לרבות שיפוצים ,תוספות ,תיקונים וכיוצ"ב למעט
שיפוצים לצורך שמירה על בטיחות המבנה .כל עבודה
אחרת הכוללת הסרת תוספות או שימור או בניית תוספות,
תהיה בכפוף לתנאים הבאים:
 2.1הכנת תיק תיעוד עפ"י הנחיות מנהל התכנון במשרד
הפנים.
 2.2חוו"ד ממונה השימור העירוני.
 2.3כל בקשה להיתר תובא לוועדה המקומית לאחר
שהונחה בפניה המלצת ועדת השימור העירונית
וסקר עצים בסביבת האתר.
 2.4חוו"ד מהנדס העיר על פי סעיף 14א לתוספת הרביעית
בחוק התכנון והבנייה.
 2.5לא יותר איחוד חלקות.
 2.6לא תותר תוספת ממ"דים חיצוניים.
 .3חובת עריכת תיק תיעוד למבנה או לאתר לשימור תנאי
להגשת בקשה להיתר בנייה במגרש בו הוכרז מבנה
לשימור הינו הכנת תיק תיעוד מלא ואישורו על פי
הנחיות מנהל התכנון במשרד הפנים העדכניות לעת
הגשת הבקשה ,והנחיות עיריית כפר סבא.
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זכויות בנייה במבנים לשימור במידה ולא ניתן יהיה לנצל
במלואן או בחלקן את זכויות הבנייה המוקנות בתכניות
מאושרות ,ניתן יהיה להגיש בקשה להיתר לשימור המבנה
על פי המצב המקורי המשוחזר בהתאם לתיק התיעוד
ולבצע שינויים ותוספות במבנה לצורך המשך תפקודו ,על
פי התנאים וההגבלות במסמך זה ותוך הבטחת אי פגיעה
במטרות השימור.
בתכנית השימור ניתן יהיה לקבוע מתחמים לשימור ,אזורי
חיץ וכדומה.

הודעה זו והחלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כפר-סבא
מיום  03.01.2017הנלווית להודעה זו ,עפ"י רשימת המבנים
והאתרים לשימור ,נמצאים במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ובנייה כפר-סבא וכל המעוניין רשאי לעיין בהם ,בלא תשלום,
בימים ובשעות קבלת קהל במחלקת מידע תכנוני באגף הנדסה
 רח' ויצמן  137כפר סבא .ימי קבלת קהל :ראשון ,שלישיוחמישי בין  12:00 - 08:00ובימי שלישי בין .18:00 - 16:00
יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה כפר סבא
מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

הודעה בדבר הפקדת שינוי לתכנית מתאר מס'
410-0328187
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה ,
תשכ"ה ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
פתח-תקווה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,מופקדת תכנית שינוי מתאר מס' 410-0328187
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
פת 1255 /
שינוי
כפיפות פת 1255 / 35 /
שינוי
פת 2000 /
פת  /במ 1255 / 7 /
שינוי
פת  /במ 1255 / 8 /
שינוי
פת  /מק 1255 / 32 /
שינוי
גושים חלקות:
גוש 6321 :מחלקה 2 :עד 2 :חלקי
גוש 6321 :מחלקה 3 :עד 3 :חלקי
גוש 6321 :מחלקה 102 :עד 102 :חלקי
גוש 6321 :מחלקה 115 :עד 115 :חלקי
גוש 6321 :מחלקה 185 :עד 185 :שלם
גוש 6321 :מחלקה 186 :עד 186 :שלם
גוש 6321 :מחלקה 187 :עד 187 :שלם
גוש 6321 :מחלקה 189 :עד 189 :שלם
גוש 6321 :מחלקה 193 :עד 193 :חלקי
גוש 6321 :מחלקה 194 :עד 194 :שלם
גוש 6321 :מחלקה 195 :עד 195 :שלם
גוש 6321 :מחלקה 196 :עד 196 :שלם
גוש 6321 :מחלקה 199 :עד 199 :חלקי
גבולות:
משולש הרחובות השופר ,מנחם בגין ויעקב חזן ,שכונת הדר
גנים פתח תקוה.
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כתובות:
רחוב :חזן יעקב מס' בית:
רחוב :דרך מנחם בגין מס' בית24 :
מטרות התכנית:
איחוד שטחי ציבור לשם יצירת מתחם מאוחד לצורך הקמת
בית ספר שכונתי.
הוראות התוכנית :
 .1איחוד וחלוקה מחדש לשטחי הציבור לפי סעיף 62א(א) ()1
לחוק.
 .2קביעת קווי בנין בהתאם לפי סעיף 62א (א) ( )4לחוק.
 .3תוספת שתי קומות למס' הקומות המותר לפי סעיף 62א
(א) (4 )4א לחוק.
 .4שינוי של הוראות הבינוי :תכסית קרקע מקסימלית 50%
ולא  35%לפי סעיף 62א (א) (.)5
 .5שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית מבלי
לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבנייה לפי סעיף
62א (א)  6לחוק.
 .6הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה שאינה למגורים
בשיעור שלא יעלה על  20%משטח המגרש או בשטח
שלא יעלה על  500מ"ר לפי הקטן מבינהם לפי סעיף
62א(א)(16א)( )1לחוק .כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית
במח' מידע תכנוני בבניין העירייה ע"פ זימון תורים
מראש בטלפון .03-9053111:בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ניתן לעיין בתכנית גם באתר של עיריית פתח-תקווה בדר
הבאה :הנדסה  -מרכז מידע תכנוני  -איתור תוכניות בניין עיר.
כל המעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה של
הודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה  ,בניין תפארת העיר רח' שפיגל  3פ"ת.
שעות קבלת קהל :בימים א ,ג ,ה ,בשעות , 12.00 - 8.30 :ביום ג'
אחה"צ בשעות  ,18.00 - 16.00טלפון03-9053111 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנימוקים ובלווי תצהיר עו"ד המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון
והבנייה ( סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -

גושים חלקות:
גוש 4042 :מחלקה 180 :עד 180 :שלם
גוש 4042 :מחלקה 181 :עד 181 :שלם
גוש 4042 :מחלקה 182 :עד 182 :חלקי
גוש 4042 :מחלקה 188 :עד 188 :חלקי
גוש 4042 :מחלקה 191 :עד 191 :חלקי
גוש 6401 :מחלקה 23 :עד 23 :חלקי
גוש 6401 :מחלקה 63 :עד 63 :חלקי
כתובות:
רחוב :שולמית מס' בית:
רחוב :שלמה אבן עזרא מס' בית:
מטרות התכנית:
 .1הסדרת גבולות ע"י החלפת שטחי יעודי קרקע
 .2קביעת הוראות וזכיות בנייה
הוראות התוכנית :
א .הסדרת גבולות בין תאי שטח לפי סעיף  62א (א) .1
ב .קביעת קוי בנין לפי סעיף  62א (א) .4
ג .שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב
אדריכליים לפי סע'  62א (א) .5
ד .קביעת גובהם של בניינים מ– 3קומות ל– 5קומות לפי סע'
62א(א)4א.
ה .הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה לפי סע' 62א(א)16א.1
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במח' מידע תכנוני בבניין
העירייה ע"פ זימון תורים מראש בטלפון .03-9053111:בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .ניתן לעיין
בתכנית גם באתר של עיריית פתח-תקווה בדר הבאה:
הנדסה  -מרכז מידע תכנוני  -איתור תוכניות בניין עיר .כל
המעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה של
הודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה ,בניין תפארת העיר רח' שפיגל  3פ"ת.
שעות קבלת קהל :בימים א ,ג ,ה ,בשעות , 12.00 - 8.30 :ביום ג'
אחה"צ בשעות  ,18.00 - 16.00טלפון 03-9053111
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנימוקים ובלווי תצהיר עו"ד המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון
והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -

מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

הודעה בדבר הפקדת שינוי לתכנית מתאר מס'
410-0367896
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
פתח תקווה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,מופקדת תכנית שינוי מתאר מס' 410-0367896
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות פת 2000 /
כפיפות פת  / 2000 /א
פת 435 /
שינוי
פת  /מק 1278 / 7 /
שינוי
כפיפות פת  /מק  / 2000 /יג
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מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
410-0426312
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
.410-0426312
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות פת 1223 / 22 /
כפיפות פת 2000 /
שינוי פת  /מק 1223 / 35 /
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גבולות:
הפרוייקט ממוקם בפינת הרחובות דנמרק ,דגניה ורבין ,סמוך
לנווה עוז ולמרכז הרפואי בלינסון בפתח תקווה.
כתובות:
רחוב דגניה :מס' בית12 ,10 ,8 ,6 :
דרך יצחק רבין
רחוב :דנמרק מס' בית34 :
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6372 :מחלקה 7 :עד 7 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
ניוד  400מ"ר עיקרי מסחר ממגרש  ,102למגרש  101Aוהמרתם
לזכויות עיקרי מגורים מבלי להגדיל את מס' יחידות הדיור
הקיימות.
הוראות התוכנית:
 .1ניוד של  400מ"ר עיקרי מסחר מתא שטח  102לתא שטח
 101Aע"פ תכנית בתוקף פת/מק35/1223 /
 .2שינוי חלוקת שיטחי הבנייה ע"י המרת  400מ"ר עיקרי
מסחר בתא שטח  101Aלעיקרי מגורים ע"פ סעיף 62א'(א).6
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 28/9/2016ובילקוט פרסומים  ,7357עמ'  ,22בתאריך 6/10/2016
ניתן לראות התכנית במח' מידע בעירית פ"ת ע"פ קביעת תור
מראש בטלפון  03-9053111ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז,
כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון 08-9788444 :כל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אוריאל בוסו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה פתח תקווה
מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
418-0464388
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ראש העין ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז ,מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'  - 418-0464388מרכז
עסקים צומת קסם -מגרש צפון מערבי.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות תמא2/4/
כפיפות רנ150/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
איזור תעסוקה לב ישראל ,ראש העין
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 4252 :מחלקה 120 :עד 120 :חלקי
גוש 8877 :מחלקה 16 :עד 16 :חלקי
גוש 8877 :מחלקה 30 :עד 30 :חלקי
מטרות התכנית:
ריכוז זכויות בנייה למשרדים במגרש אחד (תא שטח  )300כדי
לאפשר את הקמתו של קמפוס משרדים גדול.
עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד וחלוקה של מגרשים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק ,מבלי
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לשנות את השטח הכולל של כל יעוד קרקע לפי סעיף
62א(א)( )1לחוק באופן כדלקמן:
 .1איחוד מגרשים  34-37ביעוד מסחר ומשרדים לתא
שטח אחד בצפון ()300
 .2העברת מגרשים  A 41ו– B 41ביעוד מסחר ,בילוי
ומשרדים בהתאמה לתאי שטח  4111-4112ו–.4121 4122
ב .הגדלת שטחים לצרכי ציבור לפי סעיף 62א(א) ( )3לחוק;
הגדלת יעוד שצ"פ ב  200מ"ר על חשבון יעוד מסחר
ומשרדים.
ג .קביעת שינוי קו בנין לפי סעיף 62א(א)( )4לחוק.
ד .שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב
אדריכלי לפי סעיף 62א(א)()5
מבוקש שינוי של סעיף  20.4.3של התכנית הראשית
(בסעיף  )6.13באופן שגובה קומת מרתףנטו לא יעלה על
 3מ' (במקום  2.4מ') ,למעט קומת מרתף עליונה שגובהה
יותאם לכניסת משאיות.
ה .שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית ,מבלי
להגדיל את השטח הכולל המותר לבנייה בכל שימוש
ביותר מ– ,50%לפי סעיף 62א(א)( )6לחוק באופן כדלקמן:
 .1הגדלת שטחים עיקריים למשרדים ב– 11,500מ"ר,
מ– 50,000מ"ר ל– 61,500מ"ר (תוספת של  23%לשטחי
המשרדים המאושרים לפי תכנית רנ )150/בתא שטח
( 300איחוד של מגרשים )34-37
 .2הקטנת שטחים עיקריים למסחר ב– 11,500מ"ר ,עד
ל– 10,000מ"ר בתא שטח .300
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,ראש העין ,שילה  ,21ראש העין ,טלפון,03-9007289 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת:
הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה ,טלפון.)08-9270170 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
חנוך עוז
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה ראש העין
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מס'
רצ /מק413-0434555 6/150/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז מופקדת תכנית מתאר רצ /מק413-0434555 6/150/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ40/1/1/
פירוט לתוכנית
2/150
		
כפיפות
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
כתובות :תשתיות בש.צ.פ .ברח' אורפלי.
חלקות בשלמותן:
גוש ,3930 :חלקה381 :
עיקרי הוראות התכנית:
הגדרת מסדרון תת קרקעי למעבר תשתיות חשמל בשטח
ציבורי פתוח זאת ללא שינוי בייעודי הקרקע ,זכויות הבנייה
והוראות אחרות החלות מתוקף תכניות חלות.
 .1הוספת הוראה המאפשרת מעבר תת קרקעי של תשתיות
חשמל בתחומי ש.צ.פ.
 .2קביעת הנחיות והוראות למתן היתר בנייה.
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית .וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ,הכרמל
 20ראשל"צ ,טלפון 03-9547577 :פקס 03-9547905 :העתק
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת :הרצל ,91
קרית ממשלה ,רמלה ,טלפון.9788444-08 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט .1989-בכתב ההתנגדות המלווה בתצהיר
עו"ד יש לציין את מס' התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם,
כתובת ,טלפון ונייד.
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
 ,455-0272971מק1/1455/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מצפה אפק ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,455-0272971מק.1/1455/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות :ממ ,2/10004/ממ ,825/ממ ,1008/ממ1455/
שינוי :ממ/1002/א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :באר יעקב
רחוב :האיריס  ,30רחוב החצב
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 3832 :חלקה72 :
מטרת התכנית:
בתא שטח  61Bשינוי בקווי בניין בהתאם לסעיף בחוק 62א(א)4
בתא שטח  61Bהוספת מס' יח"ד בחלקה ,ללא שינוי שטח עיקרי
בהתאם לסעיף בחוק 62א(א)8א
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בתא שטח  61Bהגדלת תכסית הבנייה ,ללא שינוי שטח עיקרי
בהתאם לסעיף בחוק 62א(א)9
בתא שטח  61Bזיקת הנאה לתשתיות בהתאם לסעיף בחוק
62א(א)1 9
עיקרי הוראות התכנית:
בתא שטח  61Bשינוי קו בניין אחורי מ– 5.00ל– 4.50בצד
הדרומי-מזרחי של החלקה
בתא שטח  61Bשינוי קו בניין צד מ– 3.00ל– 2.70בצד הדרומי-
מזרחי של החלקה
בתא שטח  61Bהוספת  3יח"ד בצד הדרומי-מזרחי של החלקה
ללא שינוי בסה"כ שטחי הבנייה המותרים
בתא שטח  61Bהגדלת תכסית הבנייה מ– 30%ל–.45%
בתא שטח  61Bזיקת הנאה לתשתיות בהתאם לסעיף בחוק
62א(א)1 9
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים א,ג,ה ,ובשעות
 8.00-12.00שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל
מעונין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה ,בן ציון גליס  9פתח תקווה ,טלפון:
 .03-9302051העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
משה פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מצפה אפק
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
451-0367029
שם תכנית :שינוי הוראות בנייה
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קסם ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז,
מופקדת תכנית מפורטת מס' .451-0367029
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק1/3000/
כפיפות תמא2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :כפר קאסם
ישוב :כפר קאסם
קואורדינאטה X : 668763
קואורדינאטה Y : 198740
גושים /חלקות /מגרשים לתכנית:
גוש  8881ח"ח  15מגרש 15/8
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מטרות התכנית:
תוספת שטחי בנייה ,תוספת  2קומות ותוספת  4יח"ד.

תוספת  2יח"ד ,סה"כ  8יח"ד על המגרש.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת  191מ"ר שטחי בנייה עיקריים ו– 430מ"ר שטחי שירות
תת קרקעיים.
תוספת  2קומות ,סה"כ  5קומות.
תוספת  4יח"ד ,סה"כ  10יח"ד.
אישור קווי בניין למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים
ובהתאם לקו בניין מוצע.
העברת שטחי בנייה בין הקומות.
קביעת הוראות בנייה.

העברת שטחי בנייה בין הקומות.
אישור קווי בניין בהתאם למצב הקיים ובהתאם לקו בניין מוצע.
קביעת הוראות בנייה.

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,קסם רח' ע.אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם טלפון03- :
 ,9370241העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
(כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
451-0367037
שם תכנית :שינוי הוראות בנייה  -משפחת דרארג'ה
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קסם ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז,
מופקדת תכנית מפורטת מס' .451-0367037
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק1/3000/
כפיפות תמא2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :כפר קאסם
ישוב :כפר קאסם
קואורדינאטה X : 669327
קואורדינאטה Y : 198846
גושים /חלקות /מגרשים לתכנית:
גוש  8880ח"ח  48מגרש 48/2
מטרות התכנית:
תוספת שטחי בנייה ,תוספת קומה רביעית ותוספת יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת  138מ"ר שטחי בנייה עיקריים ו 321 -מ"ר שטחי שירות
תת קרקעיים.
תוספת קומה ,סה"כ  4קומות על קומת עמודים ועלית גג.
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כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,קסם רח' ע.אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם טלפון:
 ,03-9370241העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
451-0452342
שם תכנית :אישור מצב קיים
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קסם ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז,
מופקדת תכנית מפורטת מס' .451-0452342
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק1/3000/
כפיפות תמא2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :כפר קאסם
ישוב :כפר קאסם
קואורדינאטה X : 668853
קואורדינאטה Y : 197232
גושים /חלקות /מגרשים לתכנית:
גוש  8864ח"ח  143מגרש 21/45
מטרות התכנית:
אישור קווי בניין בהתאם למצב הקיים.
הוספת שטחי בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 אישור קווי בניין בהתאם למצב קיים ,ובהתאם למסומןבתשריט מצב מוצע.
 הוספת  126מ"ר שטחי בנייה עיקריים. העברת שטח בנייה בין הקומות. שינוי בהוראות הבנייה.כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
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התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,קסם רח' ע.אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם טלפון:
 ,03-9370241העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
451-0482984
שם תכנית :שינוי בקווי בניין
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קסם ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז,
מופקדת תכנית מפורטת מס' .451-0482984
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק1/3000/
כפיפות תמא2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :כפר קאסם
ישוב :כפר קאסם
קואורדינאטה X : 669217
קואורדינאטה Y : 196800
גושים /חלקות /מגרשים לתכנית:
גוש  8864ח"ח  10מגרש 10/2
מטרות התכנית:
אישור קווי בניין ותוספת קומה.
עיקרי הוראות התכנית:
אישור קווי בניין למבנה הקיים בהתאם למצב הקיים ובהתאם
למסומן בתשריט מצב מוצע.
תוספת קומה ,סה"כ  4קומות ועליית גג.
קביעת הוראות בנייה.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,קסם רח' ע.אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם טלפון:
 ,03-9370241העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
451-0484345
שם תכנית :שינוי בקווי בניין  -ראפת עאמר
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קסם ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז,
מופקדת תכנית מפורטת מס' .451-0484345
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק1/3000/
כפיפות תמא2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :כפר קאסם
ישוב :כפר קאסם
קואורדינאטה X : 668807
קואורדינאטה Y : 197573
גושים /חלקות /מגרשים לתכנית:
גוש  8862ח"ח  , 108 ,29 ,28גוש  8948חלקה  53מגרש 100
מטרות התכנית:
שינוי בקווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית:
אישור קווי בניין למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים
ובהתאם לקו בניין מוצע בתשריט.
קביעת הוראות בנייה.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,קסם רח' ע.אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם טלפון:
 ,03-9370241העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
451-0447573
שם תכנית :תוספת שטחי שירות תת קרקעיים
ושינוי בקוי בניין
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .451-0447573
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק/3266/ב
שינוי 451-0301846
כפיפות תמא2/4/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :כפר קאסם
ישוב :כפר קאסם
קואורדינאטה X : 668552
קואורדינאטה Y : 196570
גושים /חלקות /מגרשים לתכנית:
גוש  8865ח"ח  36מגרש 500
מטרות התכנית:
תוספת שטחי שיורות תת קרקעיים.
תוספת קומות תת קרקעיות.
שינוי בקווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת  7400מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים.
תוספת  2קומות תת קרקעיות.
אישור קווי בניין כמסומן בתשריט.
קביעת הוראות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 22/09/2016ובילקוט פרסומים  ,7357עמוד 27
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה "קסם" ,רח' ע.אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם ,טלפון:
 ,03-9370241ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז ,כתובת:
הרצל  ,91רמלה ,טלפון .08-9788444 :כל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אורית רישפי
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ובנייה קסם

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת מס'
207-0415042
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
טבריה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,
מופקדת תכנית מתאר מפורטת מס' 207-0415042
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ג 11764 /
כפיפות ג 6724 /
שינוי טה  /מק  /ג 6724 / 1 /
השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית :טבריה.
גושים /חלקות לתכנית:
		
גוש  15037חלקות276-278 :
גוש  15037חלקי חלקות295 :
עיקרי הוראות התוכנית :
 .1איחוד  2מגרשים מס'  277ו 278-למגרש אחד.
 .2שינוי קו בניין צדדי וקביעת קוי בניין אחורי וקדמי עילי
למרפסות.
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.3
.4
.5
.6

קביעת מס' קומות  8קומות מעל כניסה וקומת אחד מתחת
לכניסה.
הקטנת דירוג ונסיגה בקומות בתא שטח . 500
תוספת  5יח"ד ל 33-המותרות ,סה"כ  38יח"ד.
תוספת לשטח עקרי .

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים  ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה טבריה
טבור הארץ ת.ד ,508 .טלפון ,04 – 6739526 :העתק התנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :נצרת עלית ,טלפון:
.)04 – 6506508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתכמת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט – .1989
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס'
207-0455568
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס'
207-0455568
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ג 11764 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
רשות מקומית :טבריה.
גושים וחלקות:
גוש 15045 :מחלקה 7 :עד 7 :חלקי
גוש 15045 :מחלקה 69 :עד 69 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בהוראות בנייה
שינוי בהוראות בנייה
שינוי בקווי בנין
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 10/11/2016ובילקוט פרסומים  ,7384עמוד  ,940בתאריך
.23/11/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ועדה מקומית טבור הארץ ת.ד ,508 .טל' 04 – 6739526
ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז משרד הפנים ועדה מחוזית,
כתובת :נצרת עלית .טלפון .04 – 6508508 :כל המעוניין ראשי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אליהו זיגדון
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה טבריה

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

מרחב תכנון מקומי מעלות  -תרשיחא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
223-0247783
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
מעלות-תרשיחא ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה
מחוז צפון מופקדת תכנית מפורטת מס'223-0247783 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות :
12 / 53 / 2
ג 16653 /
הקלה מ -ג  /במ 62 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
רשות מקומית :מעלות-תרשיחא
ישוב  :מעלות ,רח'  :שוהם
גושים וחלקות:
גוש  ,21065 :חלקה40 :
שטח התכנית 529.000 :
מטרת התכנית :
חלוקה של מגרש קיים לשני מגרשים  ,הגדלת מס יחידות דיור,
הסדרת מקומות חניה בתכום המגרש בהתאם למס' יחידות
דיור
עיקרי הוראות התכנית :
המגרש יחולק לשני מגרשים
במגרש חדש מס  1יהיה יחידת דיור אחת ובמגרש חדש מס
 2יהיו שני יחידות דיור לכל יחידת דיור יהי חניה לא מקורה
לרכב אחד בתכום המגרש אל פי תשריט
כל מעונין רשאי לעין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה מקומית לתכנון ובנייה ,מעלות-
תרשיחא .העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
(כתובת :מעלה יצחק  ,29נצרת עלית ,טלפון.)04-6508503 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתכמת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי מעלות  -תרשיחא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
223-0428524
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
מעלות-תרשיחא ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה
מחוז צפון מופקדת תכנית מפורטת מס'223-0428524 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות :
ג 16653 /
הקלה מ -ג  /במ 43 /
תמא  / 34 /ב 4 /

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

תמא 35 /
תמא 38 /
תממ 2 / 9 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
רשות מקומית :מעלות-תרשיחא
גושים וחלקות:
גוש  ,19444חלקה65 :
שטח התכנית 237.000 :
מטרת התכנית :
הסדרת זכויות והוראות בנייה במבנה קיים  ,לגליזציה .
עיקרי הוראות התכנית :
 ליגליזציה למצב קיים . הגדלת שטחי בנייה ב– 70מ"ר שינוי קווי בניין לפי תשריט לצורך לגליזציה ואפשרותלבניית ממ"ד בקו קדמי.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה מקומית לתכנון ובנייה ,מעלות-
תרשיחא .העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
(כתובת :מעלה יצחק  ,29נצרת עלית ,טלפון.)04-6508503 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתכמת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי מעלות  -תרשיחא

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' מת/מק5213/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישורתכנית מפורטת תכנית מפורטת מס'
מת  /מק 5213 /
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתכנית ג 5419 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ע .מעלות תרשיחא
ישוב :מעלות
x = 226/475
y = 767/625
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 18407 :מ חלקה 13 :עד 13 :שלם
גוש 18407 :מ חלקה 14 :עד 14 :שלם
מטרת התכנית :
שינוי בהוראות התוכנית:
עיקרי הוראות התכנית :
שינוי קו ביניין
קו בניין קדמי מ  5.0 -מ' ל  3.0 -מ'.
קו ביניין צדדי מ  4.0 -מ'  -לפי התשריט שבמצב המוצע.
קו בניין אחורי מ -מ  5מ'  -לפי התשריט שבמצב המוצע.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 26/10/2014ובילקוט פרסומים מס'  , 6925עמוד  ,0בתאריך
.26/11/2016

כפופה ל -תמא 35 /
כפופה ל -תמא 38 /
כפופה ל -תממ 9 / 2 /

כל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .התכנית האמורה נמצאת במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה "מעלות-תרשיחא" בן גוריון
 ,1מעלות טלפון 04-9578706 :ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
צפון כתובת :מעלה יצחק  ,29נצרת עלית ,טלפון,04-6508503 :
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ע .מעלות תרשיחא
ישוב :מעלות

מרחב תכנון מקומי מעלות  -תרשיחא

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
223-0298745
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישורתכנית מפורטת תכנית מפורטת מס'
223-0298745
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפופה ל -ג 16653 /
שינוי לתכנית ג 5549 /
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 18386 :מ חלקה 6 :עד 8 :שלם
גוש 18386 :מ חלקה 13 :עד 13 :שלם
מטרת התכנית :
יצירת מסגרת תכנונית להוספת  2מגרשים נוספים בשטח ע"י
חלוקה חדשה בהסכמת השותפים.
עיקרי הוראות התכנית :
שינוי קווי בניין לפי המופיע בתשריט
הגדרת מגרש מינימלי
הגדלת תכסית קרקע
הגדלת מס' יחידות דיור במגרש
איחוד וחלוקה של מגרשים
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 4/3/2016ובילקוט פרסומים  ,7359עמ'  ,83בתאריך .9/11/2016
כל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .התכנית האמורה נמצאת במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה "מעלות-תרשיחא" בן גוריון
 ,1מעלות טלפון 04-9578706 :ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
צפון כתובת :מעלה יצחק  ,29נצרת עלית ,טלפון,04-6508503 :
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מעלות  -תרשיחא

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
223-0310615
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישורתכנית מפורטת תכנית מפורטת מס'
223-0310615
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפופה ל -ג 16653 /
שינוי לתכנית ג  /במ 43 /
כפופה ל -תמא  / 34ב 4 /
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גושים /חלקות לתכנית:
גוש 19445 :מ חלקה 17 :עד 17 :שלם
מטרת התכנית :
מטרת התכנית הינה הכשרת בנייה שנבנתה ללא היתר
והפיכתה לחוקית
עיקרי הוראות התכנית :
שינוי קווי בנייה והגדלת תכסית המבנה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 26/2/2016ובילקוט פרסומים  ,7308עמ'  ,8900בתאריך .26/7/2016
כל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .התכנית האמורה נמצאת במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה "מעלות-תרשיחא" בן גוריון
 ,1מעלות טלפון 04-9578706 :ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
צפון כתובת :מעלה יצחק  ,29נצרת עלית ,טלפון,04-6508503 :
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מעלות  -תרשיחא

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
223-0361931
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישורתכנית מפורטת תכנית מפורטת מס'
223-0361931
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתכנית ג 12402 /
כפופה ל -ג 13712 /
שינוי לתכנית ג 2415 /
שינוי לתכנית ג 4908 /
שינוי לתכנית ג  /בת 164 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ע .מעלות תרשיחא
ישוב :מעלות
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 18754 :מ חלקה 26 :עד 26 :חלקי
גוש 18754 :מ חלקה 31 :עד 31 :שלם
גוש 18754 :מ חלקה 44 :עד 44 :שלם
גוש 18754 :מ חלקה 54 :עד 54 :שלם
מטרת התכנית :
פיצול המגרש וחלוקה למגרשים חדשים.
הרחבה והארכת דרך גישה קיימת
קביעת קווי בניין
עיקרי הוראות התכנית :
איחוד וחלוקה למגרשים עפ"י סעיף 62א (א) ()1
קביעת קווי בניין עפ"י סעיף 62א (א) ()4
הרחבת והארכת דרך גישה קיימת עפ,י סעיף 62א (א) ()2

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 18/3/2016ובילקוט פרסומים  ,7308עמ'  ,8901בתאריך .26/7/2016
כל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .התכנית האמורה נמצאת במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה "מעלות-תרשיחא" בן גוריון
 ,1מעלות טלפון 04-9578706 :ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
צפון כתובת :מעלה יצחק  ,29נצרת עלית ,טלפון,04-6508503 :
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מעלות  -תרשיחא

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
258-0388330
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישורתכנית מפורטת תכנית מפורטת מס'
258-0388330
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
הקלה מ -ג 10352 /
הקלה מ -ג 13342 /
ג 16653 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ע .מעלות תרשיחא
ישוב :מעלות
בשכונת יפה נוף ,רח' אשכולות ,פינת רח' האסיף.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 18391 :מ חלקה 1 :עד 1 :חלקי
גוש 18391 :מ חלקה 4 :עד 4 :חלקי
גוש 18391 :מ חלקה 10 :עד 10 :חלקי
מטרת התכנית :
 .1שינוי צורת מגרשי מגורים ,שטח ספורט ונופש ושטח
ציבורי פתוח ,ללא שינוי בשטח הכולל בכל יעוד .בהאם
לסעיף 62א (א) .1
 .2הוספת יחידות דיור בהתאם לסעיף 62א (א) .8
 .3הגדת שטח הכולל המותר לבנייה בהתאם לסעיף 62א(א)16א.
עיקרי הוראות התכנית :
 .1הצרחת שטחים:
א .בין אזור מגורים  3לספורט ונופש .
ב .בין שטח ספורט ונופש לשטח ציבורי פתוח.
ג .בין שטח ציבורי פתוח לאזור מגורים .3
ללא שינוי בשטח הכולל בכל יעוד .
 .2תוספת אחוזי בנייה.
 .3תוספת יחידות דיור.
 .4הגדלת תכסית קרקע.
 .5תוספת גובה והגדלת מס' קומות למבנה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 5/2/2016ובילקוט פרסומים  ,7396עמ'  ,1385בתאריך .8/12/2016
כל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .התכנית האמורה נמצאת במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה "מעלות-תרשיחא" בן גוריון

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

 ,1מעלות טלפון 04-9578706 :ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
צפון כתובת :מעלה יצחק  ,29נצרת עלית ,טלפון,04-6508503 :
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מעלות תרשיחא
הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
211-0313718
נמסרה בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
נצרת מופקדת תכנית מפורטת מקומית מס' 211-0313718
תכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות :
ג10701/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
ישוב :נצרת .
גושים וחלקות:
גוש  ,16580חלק מחלקה /ות 13 ,11
מטרת התכנית:
שינוי תוואי דרך מאושר מתכנית ג ,10701/והחזרת תוואי הדרך
מתכנית ג .7907/וזאת על ידי שינוי ייעוד דרך מאושר למגורים
בחזרה ,ושינוי ייעוד מגורים לדרך.
עיקרי הוראות התכנית :
החזרת תוואי הדרך מתכנית ג ,7907/אשר אושר בהזזה בתכנית
ג.10701/
כל מעוניין ראשי לעיין בתכנית  ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע  ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים
בעיתונים  ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה נצרת
.שכתובתה  :ת.ד 31 .מיקוד  16100טלפון  .04/6459203 :המתנגד
ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
הצפון שכתובתה  :קריית הממשלה נצרת עילית  17000טלפון
. 04/6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתוכנית ,סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,התשמ"ט – . 1989
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
211-0279893
נמסרה בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה
נצרת ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מס' 211-0279893
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התכנית מהווה שינוי לתכנית :
ג11437/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
ישוב  :נ צ ר ת
גושים וחלקות:
גוש ,16532 :חלקות בשלמות 29
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ב 6% -נוספים לשימוש עיקרי.

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

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בזכויות בנייה בתכנית מס' ג 11737/המהווה שינוי
לתכניות מס' ג 3767/ומס' ג ,656/הגדלת מס' יח"ד ל– 4יח"ד,
שינוי גובה בנייה.

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
219-0380600

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום 10/6/2016
(תאריך פרסום בעיתון האחרון ) ובילקוט הפרסומים מס' 7297
בתאריך . 8/6/2016

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 219-0380600
 -החלפת שטחים באפיק.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית נצרת,
שכתובתה :ת.ד ,31 .נצרת  ,16100טל'  04/6459203וכן במשרדי
הועדה המחוזית ,מחוז הצפון שכתובתה :קריית הממשלה
נצרת עילית  ,17000טל'  . 04/6508508וכל המעניין רשאי לעיין
בה ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג17587/
כפיפות ג11121/
כפיפות תמא/34/ב5/
כפיפות תמא35/
כפיפות תממ3/2/

עלי סלאם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה נצרת
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
261-0353458
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
בגבעות אלונים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה
מחוז צפון  ,מופקדת תכנית מפורטת מס' .261-0353458
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתשריט חלוקה מס' ג 9877 /
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 12212 :מ חלקה 71 :עד 71 :חלקי
גוש 12212 :מ חלקה 76 :עד 76 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי נספח הבנוי לשטח בית עלמין לעדה הנוצרית באעבלין
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית,
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
"גבעות אלונים" שפרעם ת.ד , 505 .טלפון  ,04-9502021 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית ( כתובת :נצרת
עילית ת.ד 595 .טלפון ) 04-6508508 :
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מרחב תכנון מקומי גולן

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :גולן
אפיק
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 200000 :מחלקה 19 :עד 19 :חלקי
מטרות התכנית:
א .ארגון מחדש של  12מגרשים באזור מגורים מאושר עפ"י
תכנית ג ,17587/תוך החלפת שטחים המיועדים למגורים,
שטח ציבורי פתוח ודרכים.
ב .שינוי תוואי דרך מס'  6והרחבתה מ– 10מ' ל– 12מ'.
עיקרי הוראות התכנית:
א .הקצאת שטחים למגורים ,שטח ציבורי פתוח ודרכים.
ב .הרחבת דרך.
ג .הגדרת זכויות בנייה.
ד .קביעת הוראות למתן היתרי בנייה בתחום התוכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 13/04/2016ובילקוט פרסומים
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה "גולן"  ,שכתובתה :קצרין  1290000טל' 04-6969712
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

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס'
204-0348029
שם התכנית :הצרחת שטחים בייעודי קרקע בנחלה 48
 דבורהנמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ה"גלבוע" ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,
מופקדת תוכנית מפורטת מס' .204-0348029
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג 14304 /
שינוי ג/במ178/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .גלבוע
ישוב :דבורה
דבורה (גוש חבר) מרכז הישוב ,משק 51
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 20766 :מחלקה 48 :עד 48 :שלם
גוש 20766 :מחלקה 109 :עד 109 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה בין היעודים מגורים בישוב כפרי לבין
קרקע חקלאית ללא שינוי בשטחי יעודי הקרקע ,ע"פ סעיף
62א(א)1
 .2שינוי קווי בניין בין היעודים השונים בנחלה בהתאם
לשינוי הגיאומטרי  ,ע"פ סעיף 62א(א)4
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה הגלבוע ,דואר נע גלבוע מיקוד  18120טל' -6533252
 ,04העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית מחוז
צפון ,כתובת :קריית הממשלה ת"ד  595נצרת עלית  ,17000טל'
04-6508558
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
עובד נור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה הגלבוע
מרחב תכנון מקומי גליל עליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
253-0360776
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גליל עליון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

צפון ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  253-0360776גר' הוראות:
 ,14גר' תשריט.7 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג7104/
כפיפות ג16175/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מבואות החרמון
ישוב :כורזים 45
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 13929 :חלקה 45 :בשלמות
מטרות התכנית:
הסדרת מבנים קיימים.
הוראות התכנית:
שינוי קווי בנין בהתאם לסעיף .62א .א.)4( ,
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,גליל עליון ,ד.נ .גליל עליון  ,12100טלפון.04-6816373 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת:
קרית הממשלה נצרת עלית  ,טלפון.)04-6508503 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי גליל עליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
253-0361584
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גליל עליון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
צפון ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  - 253-0361584מרכז
קהילתי לאומנויות  -במתחם המועצה מבואות חרמון.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג6066/
שינוי ג20980/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מבואות החרמון
ישוב :מ.א .מבואות חרמון
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 13499 :מחלקה 8 :עד 8 :חלקי
גוש 13656 :מחלקה 1 :עד 1 :חלקי
מטרות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה מחדש בין אזור ספורט למבני ציבור.
 .2שינוי קווי בניין.
 .3הגדלת שטח כיסוי הקרקע בתא שטח  201מבלי לשנות את
סך כל השטח הכולל המותר לבנייה.
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הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה מחדש בין אזור ספורט למבני ציבור לפי
סעיף 62א(א) סעיף קטן .1
 .2שינוי קווי בניין  ,לפי סעיף 62א(א) סעיף קטן .7
 .3שינוי בהוראות התכנית ג 6066/בדבר כיסוי הקרקע על פי
סעיף 62א(א) סעיף קטן .9
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,גליל עליון ,ד.נ .גליל עליון  ,12100טלפון.04-6816373 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת:
קרית הממשלה נצרת עלית  ,טלפון.)04-6508503 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי גליל עליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
253-0416172
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גליל עליון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
צפון ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  - 253-0416172בית הלל
משק  .94גרסת הוראות ,11 :גרסת תשריט.9 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג7551/
כפיפות ג6540/
כפיפות ג4712/
כפיפות ג12997/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מבואות החרמון
ישוב :בית הלל
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 13125 :מחלקה 4 :עד 4 :בשלמות
מטרות התכנית:
 .1חלוקה מחדש בין שטח חקלאי למגורים לצורך הסדרת
המצב הקיים בשטח.
 .2הסדרת קווי בניין.
 .3הוספת זכויות בנייה.
 .4הוראות לבריכת שחיה
הוראות התכנית:
 .1הצרחת שטחים בין חקלאי ומגורים ללא שינוי בין המצב
הנכנס למצב היוצא לפי סעיף 62א(א)()1
 .2הסדרת קווי בניין לפי המצב הקיים לפי סעיף 62א(א)(.)4
 .3הוספת זכויות בנייה לפי סעיף 62א(א)(.)17
 .4מה שניתן לבקש בהקלה לפי סעיף 62א(א)(.)9
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כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,גליל עליון ,ד.נ .גליל עליון  ,12100טלפון.04-6816373 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת:
קרית הממשלה נצרת עלית  ,טלפון.)04-6508503 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי גליל עליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
253-0416669
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גליל עליון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
צפון ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  - 253-0416669ברעם -
המרת שטחי מגורים ושטחים פתוחים .גרסת הוראות  ,9גרסת
תשריט .6
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג17282/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הגליל העליון
ישוב :ברעם – מתחם .10
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 14245 :מחלקה 38 :עד 38 :חלקי
גוש 14245 :מחלקה 49 :עד 49 :חלקי
גוש 14245 :מחלקה 50 :עד 50 :חלקי
מטרות התכנית:
הצרחת שטחי מגורים עם שטחים פתוחים כדי לאפשר מימוש
זכויות בנייה עפ"י תכנית מאושרת ג.17282/
הוראות התכנית:
תכנית זו מציעה החלפה בין שטחים מאושרים למגורים לבין
שטחים פתוחים מאושרים תוך שמירה על סה"כ השטחים
המאושרים עפ"י ג.17282/
התכנית משנה את תוואי השטח של הנחיות המיוחדות תוך
שמירה על סה"כ השטח עפ"י תכנית מאושרת ג.17282/
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,גליל עליון ,ד.נ .גליל עליון  ,12100טלפון.04-6816373 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת:
קרית הממשלה נצרת עלית  ,טלפון.)04-6508503 :

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
בני בן-מובחר
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה גליל עליון
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
254-0288738
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
יזרעאלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,
מופקדת תכנית מפורטת מס' .254-0288738
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג4957/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .מגידו
ישוב :אליקים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 12674 :חלקות במלואן20 :
גוש 12674 :חלקי חלקות57 :
גוש 12675 :חלקי חלקות48 :

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג12407/
שינוי ג12406/
שינוי ג12233/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :עמק יזרעאל
ישוב :שריד
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 17286 :חלקי חלקות33 ,32 ,24 ,22 ,21 ,19 ,18 :
עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת יעודי הקרקע בהתאם לקיים ע"י אחוד וחלוקה תכנוני.
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כלמעונין בקרקע ,בבניין או
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,מ.א .עמק
יזרעאל טלפון .04-6429660 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית (כתובת :משרד הפנים ,נצרת עלית ,טלפון:
.)04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
עידו דורי
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה יזרעאלים

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בנייה למגורים,
הגדלת מס' יחידות הדיור,
שינויים בקוי בנין,
תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 62א(א) 17 ,8 ,4לחוק.
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כלמעונין בקרקע ,בבניין או
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,מ.א .עמק
יזרעאל טלפון .04-6429660 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית (כתובת :משרד הפנים ,נצרת עלית ,טלפון:
.)04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
254-0453472
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
יזרעאלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' .254-0453472
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מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
 262-0433151גלג31/16/9169/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
לב הגליל ,מופקדת תכנית מפורטת מס' .262-0433151גרסת
תשריט  ,3גרסת הוראות . 5
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג9169/
שינוי ג12906/
שינוי ג12735/
שינוי ג668/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :סח'נין
ישוב :סחנין
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 19321 :חלקי חלקות232 ,231 ,230 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי הבנייה בהתאם למסומן בתשריט .
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
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התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,ת.ד 80.סכנין ,טלפון .04-6746741
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב ובה פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
נביל דאהר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה לב הגליל
מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
255-0445767
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מעלה הגליל ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
הצפון ,מופקדת תוכנית מפורטת תכנית מפורטת מס' .255-0445767
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל -ג 12656 /
כפיפות ג 20694 /
כפיפות ג 9953 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .מעלה יוסף
ישוב :משוב גורן -בלב מושב גורן
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 18615 :מחלקה 3 :עד 3 :חלקי
גוש 18615 :מחלקה 24 :עד 24 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
 איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל שלכל יעוד קרקע ע"פ סעיף 62א(.א)( )1לחוק התכנון והבנייה.
 שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית ע"פ סעיף 62א(.א)( )4לחוקהתכנון והבנייה.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית,
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
"מעלה הגליל" טלפון .04-9979659 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה קריית הממשלה ת.ד
 595נצרת עלית 17000
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מושון גבאי
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה מעלה הגליל
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מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
202-0344473
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 202-0344473
 יעקב קומה איחוד וחלוקה בנחלה מס'  - 19שדי תרומות.המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג/במ150/
שינוי ג16675/
כפיפות ג16052/
אישור ע"פ תמ"מ תממ9/2/
אישור ע"פ תמ"א תמא35/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :עמק המעיינות (בקעת בית שאן)
שדי תרומות,
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 23012 :חלקי חלקות31 :
גוש 23023 :חלקי חלקות46 ,3 :
עיקרי הוראות התכנית:
הסדרה של ייעודי הקרקע באופן שניתן יהיה להכיל את זכויות
הבנייה .ההסדרה תיעשה על ידי החלפת ייעוד קרקע בין
"מגורים" ל"חקלאי".
וכן הגדלת השטח המותר לבנייה על פי סעיף 62א(א) 17
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 08/04/2016ובילקוט פרסומים  ,7251בתאריך .20/04/2016
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה "עמק המעיינות" .טלפון 04-6065859 :פקס 04-6581817:
דוא"ל ,handasa@maianot.co.il :ובמשרדי הועדה המחוזית,
נצרת עילית .כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
202-0388074
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 202-0388074
 מעוז חיים -הסדרת מגרשים.המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג10506/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :בקעת בית שאן
מעוז חיים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 22984 :חלקות במלואן8 :
גוש 22984 :חלקי חלקות9 ,6 :
גוש 22986 :חלקות במלואן17 ,16 :
גוש 22986 :חלקי חלקות4 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הסדרת מגרשים למגורים בשטח הקיבוץ ,לפי חלוקה
פנימית מוסכמת.
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קביעת זכויות הבנייה ,התכסית וקווי הבנין לכל מגרש.
קביעת מס' יח"ד לכל מגרש ללא שינוי בסך יח"ד המאושרות.

גושים /חלקות לתכנית:
גוש ,2461 :חלקה  24 ,16-18 :וחלק מחלקה. 26-28 :

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 04/11/2016ובילקוט פרסומים  ,7384בתאריך .23/11/2016

גושים /חלקות ישנים :
לא רלוונטי

התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה "עמק המעיינות" .טלפון 04-6065859 :פקס 04-6581817:
דוא"ל ,handasa@maianot.co.il :ובמשרדי הועדה המחוזית,
נצרת עילית .כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון גובל :
לא רלוונטי

מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
202-0455444
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 202-0455444
 הסדרת דרך וחלוקת מגרשים-מנחמיה.המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג330/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :עמק המעיינות (בקעת בית שאן)
מנחמיה,
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 15473 :חלקות במלואן49 ,48 :
גוש 15473 :חלקי חלקות65 :
עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת דרך גישה למגרשים קביעת קווי בניין וחלוקה למגרשים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 23/09/2016ובילקוט פרסומים  ,7380בתאריך .16/11/2016
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה "עמק המעיינות" .טלפון 04-6065859 :פקס 04-6581817:
דוא"ל ,handasa@maianot.co.il :ובמשרדי הועדה המחוזית,
נצרת עילית .כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יורם קרין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה עמק המעיינות

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית מס'
603-0216317
שם התכנית :איחוד וחלוקה מתחם שערי יושר רובע ג'
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
אשדוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום
מופקדת תכנית מפורטת מס' .603-0216317
כתובות שבהן חלה התכנית:
התכנית ממוקמת ברובע ג' ,בין רח' שערי יושר מצפון וממערב,
לבין רח' חפץ חיים מדרום ורח' אחיעזר ממזרח.
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שטח התכנית בדונם  28.728 :ד'.
מציב השלט :עיריית אשדוד ,מס' טל' 08-9568168
יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות:
סוג יחס :שינוי מס' תוכנית .26/103/03/3 ,20/103/03/3 :
סוג יחס :כפיפות מס' תוכנית /3 ,78/101/02/3 ,22/101/03/3 :
מק/3 ,2095/מק.603-0295667 ,2099/
מטרת התכנית
א .איחוד וחלוקה של מגרשים לפי סעיף 62א(א)( )1לחוק
התכנון והבנייה.
ב .הגדלת שטחים לצרכי ציבור לפי סעיף 62א(א)(.)3
ג .שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א(א)(.)4
ד .ביטול מיקום של חזית מסחרית ,לפי סעיף 62א(א)(.)6
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה של מגרשים המיועדים לשב"צ ושצ"פ
ויצירת  3תאי שטח חדשים מס'  201,401ו.202-
 .2קביעת קווי בניין חדשים עפ"י גבולות תאי שטח מוצעים
לרבות קווי בניין נקודתיים של .2.0/4.0/2.6/0
 .3ביטול חזית מסחרית.
 .4התכנית מטמיעה את הנחיות תכנית .603-0295667
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק רשאי להגיש התנגדות בתוך
חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשדוד
בית עירית אשדוד הקריה ת.ד 28 .אשדוד טל' 08-9568168
פקס .08-8677810 -ניתן לעיין בתוכנית המופקדת במשרדי
הועדה המחוזית ,בשעות קבלת הקהל ובתיאום מראש עם
האחראית על הארכיב ,בטלפון מס' . 08-6263791 :
מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית מס'
603-0343467
שם התכנית :תוספת יח' דיור להשכרה ארוכת טווח
לזכאים במתחם בית קנדה ,אשדוד
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה – ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
אשדוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום
מופקדת תכנית מפורטת מס' 603-0343467
כתובות שבהן חלה התכנית:
שבי ציון מס' 1
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 2061 :מחלקה 72 :עד 72 :חלקי
גוש 2061 :מחלקה 143 :עד 143 :חלקי
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גוש 2077 :מחלקה 173 :עד 173 :חלקי
גוש 2087 :מחלקה 12 :עד 12 :שלם
גוש 2088 :מחלקה 79 :עד 79 :חלקי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :עיריית אשקלון
ישוב :אשקלון ,שכונה :אזור תעשיה צפוני ,רחוב :יסודי עזרא

גושים /חלקות ישנים  :ל"ר

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 1166 :חלק מחלקות103,105 :
גוש 1217 :חלק מחלקה128 :

מרחב תכנון גובל  :ל"ר
שטח התכנית בדונם  5.855 :ד'.
יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות:
שינוי ל 27/101/02/3ול 22/101/02/3 ,-ול603-0295667-
מטרת התכנית
 .1הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה בתא שטח  ,1חלקה
 ,12גוש  ,2087לפי סעיף 62א(א)6()1
 .2הגדלת מס' קומות לפי סעיף 62א(א)(4א)
 .3שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א(א)()4
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת שטח עיקרי של  10,500מ"ר כולל מרפסות מעל
הקרקע לצורך קביעת  310יח"ד קטנות (תוספת  220יח"ד
ל 90יח"ד קיימות לפי היתר תוך קביעת בינוי ותכסית
מירבית של  60%וקביעת  392מ"ר עיקרי מתחת לקרקע.
 .2קביעת  20קומות מעל הכניסה הקובעת באגף נפרד בגובה
מקסימלי של  70מ' ,ותוספת של  9קומות מעל למבנה בית
קנדה הקיים בן  4קומות ומוגדר כמבנה לשימור.
 .3שינוי קווי בניין :קו בנין קדמי -מ 5ל 4מ' .קו בנין צידי -מ5
ל 4מ' .קו בנין אחורי -מ 10ל 8מ'.
 .4קביעת קווי בנין עיליים למרפסות 3 :מ' בחזית מזרחית7.5 ,
מ' בחזית צפונית 3.5 ,מ' בחזית דרומית.
 .5קביעת תקן חניה .1:10
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק רשאי להגיש התנגדות בתוך
חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשדוד
בית עירית אשדוד הקריה ת.ד 28 .אשדוד טל' 08-9568168
פקס .08-8677810 -ניתן לעיין בתוכנית המופקדת במשרדי
הועדה המחוזית ,בשעות קבלת הקהל ובתיאום מראש עם
האחראית על הארכיב ,בטלפון מס' . 08-6263791 :
בוריס גיטרמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה אשדוד
מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
604-0171371
א.ת .צפוני :רחוב עזרא יסודי  -מוסך סייד
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .604-0171371
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות 115/101/02/4
כפיפות ( 106/03/4ד)277/
כפיפות 31/106/03/4
כפיפות ( 4/106/03/4ד)1/277/
תשריט חלוקה נספח לתכנית 4/106/03/4
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מגרשים:
247/1ב שלם מתשריט חלוקה המהווה נספח לתכנית .4/106/03/4
עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת מצב קיים בתא שטח המיועד לתעשיה:
 .1שינוי קו בנין מערבי מ 10 -מ' עד  4.5מ' ושינוי חלק מקו
בנין דרומי מ 5 -מ' ל 4.8 -מ' וחלק מקו בנין צפוני מ 5 -מ'
ל 4.2 -מ' עפ"י סעיף 62א(א)( )4לחוק התכנון והבנייה.
 .2תוספת קומה מ 2 -קומות ל 3 -קומות ללא שינוי בזכויות
הבנייה עפ"י סעיף 62א(א)(4א) לחוק התכנון והבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 26.02.2016ובילקוט פרסומים מס'  ,7192בתאריך .21.01.2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,רח' הגבורה  7מרכז נפתי אשקלון ,טלפון.086792290 :
במשרדי הועדה המחוזית (כתובת :רח' התקווה  4קריית
הממשלה ב"ש ,טלפון .)086263784 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אפי מור
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה אשקלון
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית 605-0411181 :
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית
מס' 605-0411181
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 / 5במ  198 /שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,רחוב :עיט מס'11 :
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38269 :מחלקה 38 :עד 38 :שלם
גוש 38269 :מחלקה 122 :עד 122 :חלקי
מטרת התכנית:
שינוי לתוכניות מס' /5במ 198/במגרש מגורים חד משפחתי
"בנה ביתך" מס'  ,226ברח' העיט ,11שכ' נווה זאב ,ע"י:
 .1הגדלת זכויות בנייה מסה"כ 310 -מ"ר ל 382-מ"ר לפי
סעיף 62א(א)((1)1א).
 עבור שטחים עיקריים מ 200-מ"ר ל 245-מ"ר . עבור שטחי שרות מעל מפלס הכניסה הקובעת מ35-מ"ר ל 50 -מ"ר ( 30מ"ר חניה מקורה 10 ,מ"ר בליטות
ארכיטקטוניות 10 ,מ"ר מחסן ).
 .2העברת שטח שרות המיועד לממ"ד ממפלס הכניסה
הקובעת למתחת לכניסה הקובעת ,סה"כ  87מ"ר ( 75מ"ר
מרתף 12 ,מ"ר ממ"ד) לפי סעיף 62א(א)(.)9

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

.3
.4

הגדלת תכסית קרקע מרבית מ 37.37%-ל 39.39%-לפי
סעיף 62א(א)(.)9
קביעה ושינוי קווי בניין לפי סעיף 62א(א)(.)4

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל  ,כל מעונין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה .כיכר מנחם
בגין  1ת.ד 15 .באר – שבע ,טל' 08 : 6463656 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ,לא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
( סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו ),
תשמ"ט – . 1989
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית 605-0446302 :
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית
מס' 605-0446302
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 / 5במ  4 / 75 /שינוי
 / 5במ  75 /שינוי
 / 5מק  2495 /שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,שכונה :רחוב :זנגויל ישראל מס'2 :
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38175 :מחלקה 78 :עד 78 :חלקי
גוש 38176 :מחלקה 81 :עד 81 :שלם
גוש 38176 :מחלקה 87 :עד 87 :חלקי
מטרת התכנית:
שינוי לתוכניות מס' /5מק 2495/ו/5-במ 4/75/במגרש מגורים
חד משפחתי עם קיר משותף מס'  ,A1146ברח' זנגויל  ,2שכ'
נווה מנחם .על ידי
 .1הגדלת סה"כ זכויות הבנייה מ 163-מ"ר ל 222-מ"ר לפי
סעיף 62א (א( )1( )1א) (.)1
 שטח עיקרי :מ 130-מ"ר ל 179-מ"ר. שטח שירות :מ 33-מ"ר ל 43-מ"ר (עבור סככת חנייה 15מ"ר ,ממ"ד  12מ"ר ,חלל טכני לדוודי שמש בעליית
הגג  9מ"ר ומחסן  7מ"ר).
 .2שינוי בינוי סטנדרטי לפי סעיף 62א (א) (.)5
 .3שינוי הוראות בדבר גובה בניין לפי סעיף62א (א) (4א).
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל  ,כל מעונין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה .כיכר מנחם
בגין  1ת.ד 15 .באר – שבע ,טל' 08 : 6463656 :
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ,לא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו),
תשמ"ט. 1989-
טל אל-על
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה באר שבע
מרחב תכנון מקומי שדרות

תכנית מפורטת מס'  - 611-0442459רח' הצאלה 44
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .611-0442459
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :שדרות
חלקות בשלמותן:
גוש 2640 :חלקות בשלמותן 42 :חלקות בחלקן57 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקו בנייה לפי סעיף  62א ( )4בתיקון מס'  43לחוק התכנון
והבנייה
הוספת זכויות בנייה לפי סעיף  62א ( )16בתיקון מס'  101לחוק
התכנון והבנייה
הודעה על הפקדת התכנית  611-0442459פורסמה בעיתונות
בתאריך 31/10/16 :ובילקוט הפרסומים מס'  7351עמ' 10262
בתאריך26/9/16 :
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה בשדרות ובמשרדי הועדה המחוזית ב"ש ,מחוז דרום
כתובת :קריית הממשלה החדשה רח' התקווה  .4כל המעוניין
רשאי לעיין בה .
דורון טקטוק
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה שדרות
מרחב תכנון מקומי נגב מערבי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
651-0392647
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
 651-0392647שינוי לתכנית מפורטת6/195/03/7 :
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ניר עם
גושים וחלקות:
גוש 600 :חלקי חלקות13 :
עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של
ייעודי הקרקע ,לפי סעיף  62א( .א) סעיף קטן .1
ב .קביעת קווי בנין כדלקמן :בייעוד מסחר (תא שטח מס' )551
מקו בנין קדמי וצידי (מזרחי) 3מ' ל– 0מ' ,ומקו בנין צידי
(מערבי)  0מ' לקו בנין נקודתי צידי  2מ' ,לפי סעיף  62א( .א)
סעיף קטן .4
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ג.

שינוי הוראות בינוי בייעוד מסחר ,כך שתתאפשר בניית
קומה אחת בלבד בתא שטח מס'  ,551לפי סעיף  62א( .א)
סעיף קטן .5

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות ביום
 .07.07.2016ובילקוט הפרסומים מס' . 7302בתאריך.14.07.2016 :
התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית הדרום
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה נגב מערבי
וכל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
אלי ברונשטיין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה נגב מערבי

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
לברלנד הולדינגס בע"מ
(ח"פ )51-513557-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גדעון כהן ,מרח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן  ,52511טל' ,03-6134244
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,6.7.2017בשעה
 ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גדעון כהן ,עו"ד ,מפרק

לפלנד נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-325262-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יעקב ישראלי ,מרח' ברקוביץ'  ,4קומה  ,8תל אביב  ,6423806טל'
 ,03-7778333למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,7.7.2017בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב ישראלי ,עו"ד ,מפרק

ירדן אפיקי מיים בע"מ
(ח"פ )513920918
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלדר מנורי ,מבית נור ,רח' דרך העצמאות  ,43יהוד-מונוסון,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/06/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלדר מנורי ,עו"ד ,מפרק

אקס .טי .יורון ניהול בע"מ
(ח"פ )515474690
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  01/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית
ניר ,מרח' יעד  ,49יעד  ,20155למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,08:30אצל עו"ד אורן סלעי ,רח' דרך בר יהודה ,39
נשר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עמית ניר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

גשר פתרונות אבטחה בע"מ

עדנה גזית בע"מ

(ח"פ )515295178

(ח"פ )513324012

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אברהם יצחק אברמוביץ ,מרח' דרך בגין  ,132תל–אביב-יפו
 ,67021למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/06/2017
בשעה  ,11:00במשרד עו"ד רוזנברג אברמוביץ שנלר ,בכתובת
הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 20/04/2017
בשעה  ,09:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

אברהם יצחק אברמוביץ ,עו"ד ,מפרק

עמוס גזית אחזקות  2002בע"מ

דורון קובי אחזקות בע"מ

(ח"פ )513275453

(ח"פ )512901570

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  15/01/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון
קובי ,משק  ,65לימן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/06/2017
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 20/04/2017
בשעה  ,09:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

דורון קובי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

3875

ג'נטלמן ארנה הרצליה בע"מ

ת .קומרוב אחזקות בע"מ

(ח"פ )514450287

(ח"פ )515290336

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  20/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומר
קומרוב ,מרח' הכרכום  ,22זכרון יעקב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/04/2017
בשעה  ,09:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/07/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

תומר קומרוב ,מפרק

בשבילינו בע"מ

פונדק ניסימוב בע"מ

(ח"פ )514664507

(ח"פ )514588615

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  03/04/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל
ויסמן ,מרח' נורדאו  ,2הרצליה ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  20/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב
ניסימוב ,מרח' קפלנסקי  ,7תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/07/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/04/2017
בשעה  ,08:30ברח' היצירה  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

מיכל ויסמן ,מפרקת

יניב ניסימוב ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

אידאליס טכנולוגיות גיוס בע"מ

אר.אפ סטוק מיט אימפורט ומרקטינג בע"מ

(ח"פ )515126142

(ח"פ )515399590

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  31/05/2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל כהן-
מלכה ,מרח' מנחם פלאוט  ,8רחובות ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  14/02/2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמנואל ינאי יוזוק,
מרח' גלילי ישראל  ,7ראשון לציון ,למפרק החברה.

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

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

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

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

מיכל כהן-מלכה ,עו"ד ,מפרקת

עמנואל ינאי יוזוק ,עו"ד ,מפרק

יוסף חפצדי בע"מ

העוף העולה (מפעל מוצרים)  1995בע"מ

(ח"פ )511053027

(ח"פ )512239997

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 13/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חגי
דניאל ,מרח' דרך חברון  ,64ירושלים  ,9362601למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  19/02/2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הילית אראל
שכטר ,מרח' מנורת המאור  ,4תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.

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

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

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

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

חגי דניאל ,עו"ד ,מפרק

הילית אראל שכטר ,עו"ד ,מפרקת

רז-אר שרותי יעוץ ויעול מערכות בע"מ

קומבינטור בע"מ

(ח"פ )512207697

(ח"פ )514178821

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 19/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם
רז ,מרח' מורן  ,11כפר ורדים ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 19/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דוד
חזון ,מרח' סחרוב דוד  ,22ראשון לציון ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אברהם רז ,מפרק

דוד חזון ,רו"ח ,מפרק
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3877

א.ד.א.ד נכסים בע"מ

הוד יובלים ניהול והשקעות ( )2005בע"מ

(ח"פ )514330588

(ח"פ )513680108

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 19/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה
בוכריס ,מרח' ניל"י  ,4הרצליה ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 20/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אסף כהן בנמלך ,מרח' קרן היסוד  ,38ירושלים ,למפרק החברה.

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

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

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

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

רבקה בוכריס ,מפרקת

אסף כהן בנמלך ,עו"ד ,מפרק

אל קרא חברה למתן שירותים לעיר בע"מ

ביטבייט סטודיו בע"מ

(ח"פ )511004103

(ח"פ )514719749

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 14/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אתי קוגמן ,מרח' הסיבים  ,49פתח תקווה ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  06/04/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' הורד
 ,29רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

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

פני ארץ בע"מ
(ח"פ )511362683
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

אגסי השקעות בע"מ
(ח"פ )513934075
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 20/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוזי
אגסי ,מרח' אליעזר קפלן  ,13פתח תקווה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עוזי אגסי ,מפרק

3 878

אביב מסה ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  06/04/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' הגליל
 ,7כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יחיעם אבישר ,מפרק

פסטלי בע"מ
(ח"פ )514058973
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  06/04/2017בשעה  ,10:00אצל פלג סיגל ,רח'
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הרימון  ,9עומר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

בית גוברין  ,12בית גוברין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

סיגל פלג ,מפרקת

שגיב כהן ,מפרק

סלורייד פתרונות תחבורה סלולאריים בע"מ

פארמה יורוגו בע"מ

(ח"פ )514423722

(ח"פ )515545796

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  06/04/2017בשעה  ,10:00אצל המפרקת,
רח' חדרה  ,12פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  06/04/2017בשעה  ,11:00אצל המפרק,
רח' ברקוביץ  ,4מגדל המוזיאון ,קומה  ,17תל–אביב-יפו ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים
ובניירות של החברה.

רחל בר חיים ,מפרקת

ירון סובול ,עו"ד ,מפרק

י.א .טוטי בע"מ

אור פאוור

(ח"פ )513788638
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )514611219

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  19/04/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' דיזנגוף
סנטר  ,50תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ערן צור ,עו"ד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  09/04/2017בשעה  ,10:00אצל עו"ד רן גל ,רח' דרך
העצמאות  ,84חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יצחק פדידה ,מפרק

פוליגלוט אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )511281107

פסגות אם המושבות א.י .בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )514059195

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  05/04/2017בשעה  ,10:00במשרד ש .בירן
ושות' עורכי דין ,רח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
ארן פלשקס ,עו"ד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  20/04/2017בשעה  ,10:00אצל רו"ח אבישי
בן יוסף ,רח' שמואל מיקוניס  ,3תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
אבישי בן יוסף ,רו"ח ,מפרק

טוקאנס טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )514726116
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  19/04/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
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זברה בניה להשכרה בע"מ
(ח"פ )511924052
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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הנ"ל תתכנס ביום  06/04/2017בשעה  ,11:00במשרד רוזנברג
אברמוביץ שנלר ,רח' דרך בגין  ,132תל–אביב-יפו ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
אברהם יצחק אברמוביץ ,עו"ד ,מפרק

אור שווק נכסים ו.ז .בע"מ
(ח"פ )512564337

אולם ומסעדות החוף השקט בע"מ
(ח"פ )510664840
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  30/03/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' דקר
 ,40אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רוני בן אנו ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  20/04/2017בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,רח'
האמונה  ,9חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שולמית וייס ,מפרקת

אי-דו (מ.א  )2011בע"מ
(ח"פ )514548148

יורדק בע"מ
(ח"פ )512348806
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  06/04/2017בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח'
צור יגאל  ,24כוכב יאיר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אור חייט ,עו"ד ,מפרק

פונוקול בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 02/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זיו
לוטן ,מרח' חורב  ,16חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
זיו לוטן ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )510906266

יורדק בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(ח"פ )512348806
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  04/05/2017בשעה  ,10:00אצל דינה יהב ושות',
חברת עורכי דין ,רח' דרך בגין מנחם  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אליה סגל ,עו"ד ,מפרק

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

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

3 880

הנ"ל תתכנס ביום  18/04/2017בשעה  ,16:00אצל המפרקת ,רח'
אנדרסן  ,7תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יסמין לוינבוק ,מפרקת

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  23/03/2017בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח' חורב
 ,16חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
זיו לוטן ,עו"ד ,מפרק

א.צ.ע.ד אחזקות בע"מ
(ח"פ )512511247

הודעה על כינוס אסיפות נושים ובעלי מניות
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים ואסיפת בעלי
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המניות של החברה הנ"ל יתכנסו ביום  19/03/2017בשעה
 10:00ובשעה  10:30בהתאמה ,במשרד פירט ,וילנסקי ,מזרחי,
כנעני ,עורכי דין ,מרכז עזריאלי  ,1מגדל עגול ,קומה  ,35תל
אביב ,לשם דיון בהצעה לפירוק החברה מרצון ומינוי מפרק.
נושה שלא יוכל להגיע לאסיפה יהיה רשאי להגיש טופס
הצבעה לידי עו"ד סיון לב ,ממשרד וילנסקי ,מזרחי ,כנעני,
עורכי דין בפקס'  ,03-6070831עד יום  ,17/03/2017בשעה
.10.30
נושה אשר לא קיבל לידיו כתב הצבעה ו/או טופס ייפוי
כוח לצורך ייצוגו באסיפה ,יכול לקבלם במשרד עורכי דין
פירט ,וילנסקי ,מזרחי ,כנעני בכתובת הנ"ל.
אודי הילמן ,דירקטור

האגודה לחקר דעות קדומות קנאות דתית ושנאה גזעית
(ע"ר )580227460
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  16/01/2017התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד מתן בן–שאול ,מרח' אוסישקין
 ,26ת"ד  ,7722ירושלים ,למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מתן בן–שאול ,עו"ד ,מפרק

קרדום שירותים טכניים בע"מ
(ח"פ )513195271
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  18/01/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הראל
פדר ,מרח' הסחלב  ,75נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/06/2017
בשעה  ,16:00אצל עו"ד חן שקד ,רח' בר כוכבא  ,23בני ברק,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ל .שבתאי אלקטרוניקה בע"מ
(ח"פ )51-349559-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור
עזרא ,מרח' המלאכה  ,39חולון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.3.2017
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,המפרק ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ליאור עזרא ,מפרק

נ.מ נאור החזקות בע"מ
(ח"פ )515433266
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  21/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נאור
מנחם ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/04/2017
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
נאור מנחם ,מפרק

אימפקט אומנות בארוע בע"מ
(ח"פ )512839879
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

הראל פדר ,מפרק
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  21/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צחי
לוי ,מרח' הורדים  ,56יהוד-מונוסון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/06/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
צחי לוי ,מפרק

גן הלבבות (ז.ר ).בע"מ
(ח"פ )514866300
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  11/01/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ראיסה זלקין ,מרח' שד' רוטשילד  ,23אשדוד ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 01/06/2017
בשעה  ,16:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ראיסה זלקין ,מפרקת

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

אומדנים בע"מ
(ח"פ )511910218
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 16/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אברהם יצחק אברמוביץ ,מרח' דרך בגין  ,132תל–אביב-יפו
 ,67021למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אברהם יצחק אברמוביץ ,עו"ד ,מפרק

אי .טה .די .ישראל בע"מ
(ח"פ )513727529
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 16/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז
מזרחי ,מרח' דרך השלום  ,4תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ארז מזרחי ,מפרק

קויפמן  21בע"מ
(ח"פ )511909715

אייזיק אזולאי ייעוץ וניהול סיכונים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )514729979

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 16/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אברהם יצחק אברמוביץ ,מרח' דרך בגין  ,132תל–אביב-יפו
 ,67021למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  20/02/2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלישר זקרי ,מרח'
שבטי ישראל  ,6קריית ביאליק  ,2722108למפרק החברה.

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

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

3 882

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

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

מילדן שירותי אכיפה בע"מ
(ח"פ )512493412
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 14/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אתי קוגמן ,מרח' הסיבים  ,49פתח תקווה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אתי קוגמן ,עו"ד ,מפרקת

מתן שיווק ביצים בע"מ
(ח"פ )514833557

רוגם בניה בע"מ
(ח"פ )512528068
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  18/04/2017בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,רח'
המלאכה  ,5לוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
טלי אלגאלי ,עו"ד ,מפרקת

י.א.י גול חברה לבנין והשקעות בע"מ
(ח"פ )510822422
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  03/05/2017בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
בית עובד  ,8תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
צבי סלנט ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 20/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
משה בר שלטון ,מרח' הכשרת הישוב  ,7ראשון לציון ,7515001
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
משה בר שלטון ,עו"ד ,מפרק

ש.י .תכנון ניהול ויעוץ בע"מ
(ח"פ )513251405

גולדן טאץ צילונים חכמים בע"מ
(ח"פ )513419184
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  09/04/2017בשעה  ,09:30אצל המפרק ,רח'
ביאליק  ,15רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יצחק מאיר בן דור ,רו"ח ,מפרק

דגן מהנדסים שירותי הנדסה ובניה בע"מ
(ח"פ )511368946
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  27/04/2017בשעה  ,11:00אצל המפרק ,רח' שד' בן
גוריון  ,6חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שלמה וינשטוק ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7455כ"ו בשבט התשע"ז22.2.2017 ,

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  09/04/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
ביאליק  ,15רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יצחק מאיר בן דור ,רו"ח ,מפרק
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צימר  -וילג' בע"מ

אדן סיגל בע"מ

(ח"פ )512835935

(ח"פ )51-315410-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  23/04/2017בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
סוקולוב  ,34רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.3.2017בשעה  ,14.00אצל המפרק ,בית מס' ,230
הרחבה ,קיבוץ מעין ברוך ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידן קמרי ,עו"ד ,מפרק

גד יעקב ,מפרק

צ'יק צ'אק צ'יקן בע"מ

ספייס מדיה בע"מ

(ח"פ )513198432

(ח"פ )51-513114-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  23/04/2017בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
ההסתדרות  ,26פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,13.00במשרד עורכי הדין אפיק
ושות' ,רח החשמונאים  ,103תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלומי זיגדון ,עו"ד ,מפרק

דורון אפיק ,מפרק

איזותרמה בע"מ

איי.אמ.פי.או בע"מ

(ח"פ )514330984

(ח"פ )51-511513-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  09/04/2017בשעה  ,13:00במשרדי החברה ,רח'
הסביונים  ,23צורן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.3.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,שד' יהודית ,8
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור בן שמואל ,מפרק

גיא יקותיאל ,עו"ד ,מפרק

ש.ר .סופר התזה בע"מ

ב.מ .גליק בע"מ

(ח"פ )514515782

(ח"פ )51-270297-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  30/04/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' שד'
רוטשילד  ,3תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.3.2017אצל המפרק ,רח' וולפסון  ,14בני ברק ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

ששון לוי ,עו"ד ,מפרק

אברהם יהודה גליק ,מפרק
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מק און ייעוץ והשקעות בע"מ

זוז מדיקל בע"מ

(ח"פ )51-321209-2

(ח"פ )51-421001-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.3.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' חיים יחיל ,3
באר שבע  ,84896לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.3.2017בשעה  ,16.00במשרד עו"ד שלמה נס ושות',
רח' מנחם בגין  ,7קומה  ,22רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר קרץ ,עו"ד ,מפרק

סער פרג ,עו"ד ,מפרק

ברנד יחסי ציבור בע"מ

בלאנס פיננסים והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-426001-7

(ח"פ )51-218269-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.3.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,ת"ד  ,92קיבוץ
פלמחים ,עמק שורק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.3.2017בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' החפץ
חיים  ,10ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב משה פורר ,מפרק

טניה גורן ,מפרקת

די.קיי.אן.אן קומ בע"מ

מעון חיים בע"מ

(ח"פ )51-285070-2

(ח"פ )51-000543-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' זוהר טל ,3
הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.4.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' שטריקר ,32
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

משה ניזרי ,מפרק

יחזקאל חי ,מפרק

סטפ אינווסטק בע"מ

שוס טכנולוגיות

(ח"פ )51-315015-1

(ח"פ )51-498569-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' זוהר טל ,3
הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.4.2017בשעה  ,10.00במשרד המפרק,
רח' אבא הלל  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה ניזרי ,מפרק

ליאב גפן ,מפרק
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ווטרלו פתרונות מוזיקאלים בע"מ

מ.ג .פסגת הכרמל הובלות בע"מ

(ח"פ )51-453801-6

(ח"פ )51-302717-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.4.2017בשעה  ,12.00אצל המפרקת ,רח'
הלסינקי  ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.4.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' אלמדינה,
אום אל–פחם  ,30010לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחל כרמי ,עו"ד ,מפרקת

יוסף שרקאוי ,עו"ד ,מפרק

קידמן אינטרנשיונל בע"מ

ניר עדרים בגליל בע"מ

(ח"פ )51-386183-1

(ח"פ )51-462977-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.4.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יגאל אלון ,88
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.4.2017בשעה  ,14.00במשרד עו"ד יגאל אלון ,רח'
ויצמן  ,65נהריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

רונן בן דניאל ,מפרק

א.ח.י המשמר ( )2001בע"מ

אור שירותים אל בע"מ

(ח"פ )51-315605-9

(ח"פ )51-349531-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.4.2017בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' הרברט
סמואל  ,17חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.4.2017בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' דקר  ,38פתח
תקווה  ,4920146לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביבה איתן ,מפרקת

עודד שגב ,מפרק

גזטוב תעשיות בע"מ

בר אילן פרוייקטים בע"מ

(ח"פ )51-083340-3

(ח"פ )51-313099-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.4.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' האגוז ,31
עשרת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.4.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' הגפן ,8
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף בורשטיין ,מפרק

יזהר כהן ,מפרק
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אריאג סחר בע"מ

כהן אלמוג פתוח תיירות ( )1986בע"מ

(ח"פ )51-496763-7

(ח"פ )51-115532-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.4.2017בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,רח' שיבת
ציון  ,21חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.4.2017בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,רח'
אגוז  ,2מרכז מסחרי נווה אילן ,יבנה  ,81510לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף גסטפרוינד ,עו"ד ,מפרק

משה אבידר ,עו"ד ,מפרק

רג'ינג ליסט בע"מ
(ח"פ )51-444849-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

קרימזו מדיה בע"מ
(ח"פ )51-494926-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.4.2017בשעה  ,10.00אצל המפרקת,
שד' פלי"ם  ,2בניין אורן ,קומה  ,2חיפה  ,3309502לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' שמואל
אביצור  ,6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיוריאל קופרמן ,עו"ד ,מפרקת

ברק רזניק ,מפרק

דיאגונל דטה בע"מ

פ.ר .וינ-גייט  2008בע"מ

(ח"פ )51-414516-8

(ח"פ )51-414881-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.4.2017בשעה  ,12.00אצל המפרקת,
שד' פלי"ם  ,2בניין אורן ,קומה  ,2חיפה  ,3309502לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.4.2017בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' שער
פלמר  ,3חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו אור ,עו"ד ,מפרק

מיוריאל קופרמן ,עו"ד ,מפרקת

קום סיסטם מרקוב בע"מ
(ח"פ )51-257763-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
כנפי נשרים  ,15ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אביתר שומר ,עו"ד ,מפרק
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אפק יצחק סוכנויות יעוץ בע"מ
(ח"פ )51-341580-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.4.2017בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' ברקוביץ' ,4
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
טל מייק ,עו"ד ,מפרק
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בורסה נט בע"מ

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

(ח"פ )51-310304-4

אילן אור ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.4.2017בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' ברקוביץ' ,4
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
טל מייק ,עו"ד ,מפרק

דארין אתגרים בע"מ

קרמניצקי  14ניהול בנין בע"מ
(ח"פ )51-528505-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן בירן ,אצל ירדני גלפנד,
רואי חשבון ,רח' קרמניצקי  ,14תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

(ח"פ )51-293993-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח' דרך הים ,16
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דינה רינגר ,מפרקת

דר-הנדסה בע"מ
(ח"פ )51-087287-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח' דרך הים ,16
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דינה רינגר ,מפרקת

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

קרמניצקי  14ניהול בנין בע"מ
(ח"פ )51-528505-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.4.2017בשעה  ,9.00אצל ירדני גלפנד ,רואי חשבון,
רח' קרמניצקי  ,14תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן בירן ,מפרק

הוסט דיינמיקס בע"מ
(ח"פ )51-452282-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.1.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל סבר ,מרח'
אלי כהן  ,9תל אביב ,למפרק החברה.

אילן אור פיתוח עסקי בע"מ
(ח"פ )51-205570-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.5.2017בשעה  ,9.00אצל אילן אור ואילנה ,רח' יצחק
גרינבוים  ,6חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיל סבר ,מפרק
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