רשומות

ילקוט הפרסומים
י"א בכסלו התשע"ח
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הודעה על קביעת שרים לצורך זימון ישיבות
הממשלה וניהולן

שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת השנייה לחוק האמור,
ולפיכך אחרי פרט " .11יושב ראש ועדה מחוזית לתכנון
ולבנייה" יבוא:

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (16ג) לחוק–יסוד :הממשלה,1
קבעה הממשלה ,כי השר צחי הנגבי יזמן את ישיבות הממשלה
וינהלן ,בעת העדרו של ראש הממשלה מהארץ ,מיום י"ט באלול
התשע"ז ( 10בספטמבר  )2017עד יום כ"ב באלול התשע"ז (13
בספטמבר  ,)2017וכי השר זאב אלקין יזמן את ישיבות הממשלה
וינהלן מיום כ"ג באלול התשע"ז ( 14בספטמבר  )2017עד יום כ"ט
באלול התשע"ז ( 20בספטמבר .)2017

11א .מנהל שירות עיבודים ממוחשבים (שע"מ) ברשות
המסים".

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי סעיף (9ב) לחוק הממשלה ,התשס"א ,22001-נמסרה
הודעה לכנסת.
כ"ט באלול התשע"ז ( 20בספטמבר )2017
צחי ברוורמן
(חמ -3-3281ה)25
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2ס"ח התשס"א ,עמ'  ;168התשס"ד ,עמ' .378

הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות
הממשלה וניהולן
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (16ג) לחוק–יסוד:
הממשלה ,1קבעה הממשלה ,כי השר יריב לוין יזמן את ישיבות
הממשלה וינהלן ,בעת העדרו של ראש הממשלה מהארץ ,ביום
א' באלול התשע"ז ( 23באוגוסט .)2017
לפי סעיף (9ב) לחוק הממשלה ,התשס"א ,22001-נמסרה
הודעה לכנסת.
א' באלול התשע"ז ( 23באוגוסט )2017
(חמ -3-3281ה)25
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2ס"ח התשס"א ,עמ'  ;168התשס"ד ,עמ' .378

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

הודעה על עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-הוסיפה הממשלה את המשרה
שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת השנייה לחוק האמור,
ולפיכך אחרי פרט " .19מנהל מינהלת השיטור העירוני" יבוא:
"19א .מנהל הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול".
ט' באלול התשע"ז ( 31באוגוסט )2017
צחי ברוורמן
		
(חמ -3-1173ה)2
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"ז ,עמ' .42

הודעה על עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם להוראת סעיף  23לחוק המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-הוסיפה הממשלה את המשרה
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"ז ,עמ' .42
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כ"ט בתשרי התשע"ז ( 19באוקטובר )2017
צחי ברוורמן
(חמ -3-1173ה)2
מזכיר הממשלה

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם להוראת סעיף  21לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -חוק שירות המדינה
(מינויים)) ,ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה ,החליטה
הממשלה לפטור מחובת מכרז לפי סעיף  19לחוק שירות המדינה
(מינויים) את משרת מנהל הרשות למאבק באלימות ,בסמים
ובאלכוהול בהתאם להוראת סעיף (4א) להחלטת הממשלה מס'
 345מיום ד' בתשרי התש"ס ( 14בספטמבר  ,)1999בתנאי שיקוים
לגביה הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים ,שעקרונות
פעולתה נקבעו בהחלטת הממשלה מס'  ,2541מיום כ"ג בתשרי
התשס"ג ( 29בספטמבר  )2002ואשר הרכבה יהיה כדלקמן:
( )1המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים או נציגו  -יושב
ראש;
( )2נציב שירות המדינה או נציגו;
( )3עובד המדינה בכיר ממשרד אחר בעל ידע ומומחיות
בתחומי המשרה ,שימונה על ידי נציב שירות המדינה
בהתייעצות עם המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים;
( )4נציג ציבור בעל מומחיות וניסיון בתחום הפעילות של
המשרה ,שימונה על ידי המנהל הכללי של המשרד
לביטחון הפנים ,בהתייעצות עם נציב שירות המדינה;
( )5נציג אקדמיה בעל ידע ומומחיות בתחומי המשרה,
שימונה על ידי נציב שירות המדינה ,בהתייעצות עם
המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים.
ט' באלול התשע"ז ( 31באוגוסט )2017
(חמ )3-274
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם להוראת סעיף  21לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ועל פי
הצעת ועדת שירות המדינה ,לפטור את משרת מנהל שירות
עיבודים ממוחשבים (שע"מ) ברשות המסים בישראל ,מחובת
המכרז הפומבי הקבועה בסעיף  19לחוק ,זאת בתנאי שיקוים
לגביה הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים ,שעקרונות
פעולתה נקבעו בהחלטת ממשלה מס'  ,2541מיום כ"ג בתשרי
התשס"ג ( 29בספטמבר  )2002ואשר הרכבה יהיה כמפורט להלן:
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

( )1מנהל רשות המסים בישראל או נציגו  -יושב ראש;
( )2נציב שירות המדינה או נציגו;
( )3מנהל רשות התקשוב הממשלתית או נציגו;
( )4נציג ציבור בעל מומחיות וניסיון בתחום הפעילות של
המשרה ,שימונה על ידי מנהל רשות המסים בישראל,
בהתייעצות עם נציב שירות המדינה;
( )5נציג אקדמיה בעל ידע ומומחיות בתחומי המשרה,
שימונה על ידי נציב שירות המדינה ,בהתייעצות עם
מנהל רשות המסים בישראל.
כ"ט בתשרי התשע"ח ( 19באוקטובר )2017
צחי ברוורמן
			
(חמ )3-274
מזכיר הממשלה

מינוי קצין מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את דוד אחדות ,מס' רישום ,34394
לקצין מבחן למבוגרים במחוז ירושלים ,לפי החוק האמור.
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
		
חיים כ"ץ
(חמ -3-141ה)1
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

מינוי קצין מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את יגאל כהן ,מס' רישום ,33395
לקצין מבחן למבוגרים במחוז באר שבע והדרום ,לפי החוק
האמור.
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
		
חיים כ"ץ
(חמ -3-141ה)1
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

מינוי קצינת מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את עדי לאה גריבסקי ,מס' רישום
 ,34423לקצינת מבחן למבוגרים במחוז ירושלים ,לפי החוק
האמור.
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
חיים כ"ץ
(חמ -3-141ה)1
		
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן
למבוגרים ,לפי החוק האמור:
אורטל בכשי ,מס' רישום  ,29808במחוז באר שבע;
תמי כחלון ,מס' רישום  ,20633במחוז תל אביב והמרכז.
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
חיים כ"ץ
		
(חמ -3-141ה)1
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן
למבוגרים ,לפי החוק האמור:
אורלי מדמון ,מס' רישום  ,23368במחוז חיפה והצפון;
עדי שלו ,מס' רישום  ,31327במחוז חיפה והצפון.
ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
חיים כ"ץ
		
(חמ -3-141ה)1
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן
למבוגרים ,לפי החוק האמור:
שירן דבש ,מס' רישום  ,31876במחוז תל אביב והמרכז;
שרון גינזבורג ,מס' רישום  ,30123במחוז תל אביב והמרכז.
ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
חיים כ"ץ
		
(חמ -3-141ה)1
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

מינוי קצינת מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את מאיה בן שושן ,מס' רישום
 ,27663לקצינת מבחן למבוגרים במחוז חיפה והצפון ,לפי החוק
האמור.
ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
		
חיים כ"ץ
(חמ -3-141ה)1
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
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ביטול מינוי קצינת מבחן למבוגרים

מינוי קציני מבחן לנוער

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינויה של נועה ויינשטוק,
מס' רישום  ,30935לקצינת מבחן למבוגרים במחוז תל אביב
והמרכז.2

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן
לנוער על פי החוק האמור:

כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
חיים כ"ץ
		
(חמ -3-141ה)1
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
 2י"פ התשע"ו ,עמ' .1277

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינוים של הרשומים מטה
לקציני מבחן למבוגרים ,לעניין החוק האמור:
כרם מוסטפא עלי  -מחוזות חיפה והצפון;2
יעלה בוהדנה  -מחוזות חיפה והצפון;3
דיקלה רות ימין  -מחוזות חיפה והצפון;4
אורנה מטלון  -מחוזות חיפה והצפון;5
מיכל מאיר  -מחוזות תל אביב והמרכז .
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כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
חיים כ"ץ
(חמ -3-141ה)1
		
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
 2י"פ התשע"ה ,עמ' .8158
 3י"פ התשע"ד ,עמ' .1558
 4י"פ התשע"ה ,עמ' .8158
 5י"פ התשס"א ,עמ' .2022
 6י"פ התשע"ו ,עמ' .1992

מינוי קציני מבחן לנוער

משה אזולאי ,מס' רישום  ,29223במחוז תל אביב;
שמחה ארביב ,מס' רישום  ,26289במחוז תל אביב;
ענבל פרידמן ,מס' רישום  ,32127במחוז תל אביב.
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
		
חיים כ"ץ
(חמ -3-141ה)2
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את אביטל בקר ,מס' רישום ,33153
לקצינת מבחן לנוער במחוז תל אביב ,לעניין החוק האמור.
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
חיים כ"ץ
		
(חמ -3-141ה)2
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את אפרת גולן ,מס' רישום ,27879
לקצינת מבחן לנוער במחוז ירושלים ,לפי החוק האמור.
ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
חיים כ"ץ
		
(חמ -3-141ה)2
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן
לנוער ,לפי החוק האמור:
קרן ברק ,מס' רישום  ,23308במחוז ירושלים;
חנאן סבאח ,מס' רישום  ,32043במחוז ירושלים;
אמנה אחמד ,מס' רישום  ,31073במחוז ירושלים.
ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
חיים כ"ץ
		
(חמ -3-141ה)2
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
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ביטול מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינויה של מיטל אשרי ,מס'
רישום  ,26668לקצינת מבחן לנוער במחוז תל אביב.
ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
חיים כ"ץ
(חמ -3-141ה)2
		
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

ביטול מינוי קצינת מבחן לנוער

אלחאן קלק ,מס' רישום  ,25858בעיריית ירושלים;

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט – 1969

נווין חאג' נעימה ,מס' רישום  ,12895במועצה המקומית אעבלין.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינויה של יפעת דוידוב ,מס'
רישום  ,24242לקצינת מבחן לנוער במחוז תל אביב.2

ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
חיים כ"ץ
			
(חמ )3-142
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
		
חיים כ"ץ
(חמ -3-141ה)2
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
 2י"פ התש"ע ,עמ' .3256

ביטול מינוי קצין מבחן ראשי לנוער
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינויו של אפרים ברוור ,מס'
רישום  ,4061לקצין המבחן הראשי לנוער.2
ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
חיים כ"ץ
(חמ -3-141ה)2
		
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .3188

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך 11960-אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים
סוציאליים לפי החוק האמור:
אסתר אביבי ,מס' רישום  ,25556בעיריית ירושלים;

שינוי מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך 11960-אני משנה את מינויו של כיאל ג'מאל אל דין,
מס' רישום  ,7479כך שבמקום "במועצה המקומית ירכא" 2יבוא
"במועצה המקומית ג'דיידה-מכר".
ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
חיים כ"ץ
			
(חמ )3-141
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .1457

ביטול מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני מבטל את מינויה של שושנה קירשנברג,
מס' רישום  ,2190בעיריית גבעתיים ,2לעובדת סוציאלית לעניין
החוק האמור.
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
חיים כ"ץ
			
(חמ )3-142
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52
 2י"פ התש"ן ,עמ' .2109

מינוי יושבת ראש ועדת ערר

דנה סימחי ,מס' רישום  ,20805במועצה המקומית קדומים;
אסתר משה סימון ,מס' רישום  ,29352בעיריית אשדוד;
אניסה גרוס דלאל ,מס' רישום  ,19220בעיריית חיפה;
מור צמח ,מס' רישום  ,16944במועצה האזורית בני שמעון.
ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
חיים כ"ץ
			
(חמ )3-141
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך 11960-אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים סוציאליים
לפי החוק האמור:
דנה שפיר ,מס' רישום  ,31035בעיריית תל–אביב-יפו;
רים עייאשי ,מס' רישום  ,26597במועצה המקומית תל שבע;
אמירה תלגייה ,מס' רישום  ,29195בעיריית ירושלים;
חאג' אימאן ,מס' רישום  ,22663במועצה המקומית אעבלין;
שרה רבקה בן דוד ,מס' רישום  ,26454בעיריית בית שמש;
1

ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

לפי חוק שירותי הסעד ,התשי"ח1958-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ה)( )1לחוק שירותי הסעד,
התשי"ח ,11958-ולאחר התייעצות עם שר המשפטים ,אני
ממנה את עורכת דין חנה נויברגר ,ליושבת ראש ועדת ערר
במחוז תל אביב וממלאת מקום יושבת ראש בוועדת ערר במחוז
ירושלים ,לפי החוק האמור.
תוקף המינוי יהיה לשלוש שנים מיום חתימתו.
י"ג באלול התשע"ז ( 4בספטמבר )2017
חיים כ"ץ
(חמ )3-1082
		
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;103התשע"ב ,עמ' .220

מינוי יושב ראש ועדת ערר
לפי חוק שירותי הסעד ,התשי"ח1958-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ה)( )1לחוק שירותי הסעד,
התשי"ח ,11958-ולאחר התייעצות עם שרת המשפטים ,אני
ממנה את עורך דין מיכה קלוד לנקרי ,מס' חבר בלשכת עורכי
הדין  ,31564ליושב ראש ועדת הערר האזורית בעיר אשקלון
ולממלא מקום יושבי ראש ועדות הערר האחרות שבמחוז
ירושלים ,לפי החוק האמור.
1

ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;103התשע"ב ,עמ' .220
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הודעה בדבר בחינות

תוקף המינוי יהיה לשלוש שנים מיום חתימתו.
י"ג באלול התשע"ז ( 4בספטמבר )2017
חיים כ"ץ
		
(חמ )3-1082
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי חברה בוועדת ערר
לפי חוק שירותי הסעד ,התשי"ח1958-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ה)( )3לחוק שירותי הסעד,
התשי"ח ,11958-אני ממנה את טובה הרפניסט ,מס' רישום ,1935
לעובדת סוציאלית בוועדת ערר במחוז ירושלים ,לפי החוק האמור.
תוקף המינוי יהיה לשלוש שנים מיום חתימתו.
ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
חיים כ"ץ
		
(חמ )3-1082
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;103התשע"ב ,עמ' .220

חידוש מינוי לנציג ציבור בוועדות ערר
לפי חוק שירותי הסעד ,התשי"ח1958-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק שירותי הסעד,
התשי"ח ,11958-אני מחדש את מינויו של זכריהו ששון ,נציג
ציבור ,כחבר בוועדת ערר במחוז חיפה והצפון לפי החוק האמור.
תוקף המינוי יהיה לשלוש שנים מיום חתימתו.
ג' בחשוון התשע"ח ( 23באוקטובר )2017
חיים כ"ץ
(חמ )3-1082
		
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;103התשע"ב ,עמ' .220
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .1986

לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
(בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית) ,התשל"ג1973-
בהתאם לתקנה (1ב) לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
(בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית) ,התשל"ג ,11973-אני
מודיעה בזה כי בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית יתקיימו
ביום רביעי ,ט' בטבת התשע"ח ( 27בדצמבר  ,)2017בשעה ,10:00
במכללת רמת גן ,רח' פנחס רוטנברג  ,87רמת גן .הבחינה תתקיים
על גבי מחשב.
רשאי להיבחן מי שהגיש בקשה בכתב להיבחן עד  15ימים
לפני קיומה של הבחינה ועומד בכל התנאים (המצטברים) האלה:
א .הגיש טופס בקשה לקבלת רישיון חוקר פרטי;
ב .עבר בדיקת רישום פלילי מטעם המחלקה לרישוי חוקרים
פרטיים ושירותי שמירה;
ג .הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה פטרה
אותו ממחצית תקופת ההתאמנות ( 18חודשים לפחות בתוך
תקופה של  36חודשים) או שסיים מחצית תקופת התאמנותו
לפחות באישור הוועדה;
ד .קיבל זימון לבחינה מטעם המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים
ושירותי שמירה.
ב' בחשוון התשע"ח ( 22באוקטובר )2017
			
רוחמה סיני
מנהלת המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים
ושירותי שמירה
 1ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;9התשע"ג ,עמ' .1318

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים
סוציאליים ,לפי החוק האמור:

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,501-0318956שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7416התשע"ז ,עמ'  ,1404מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7554התשע"ז ,עמ' ,8062
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

רחל אברהם ,מס' רישום  ,14078בעיריית פתח תקווה;
ענת רז ,מס' רישום  ,16979בעיריית חולון;
מירי קליין ,מס' רישום  ,23442בעיריית הרצליה.
ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
		
חיים כ"ץ
(חמ )3-1769
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשכ"ו ,עמ'  ;56התשע"א ,עמ' .77

מינוי פקידת סעד מחוזית
לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני ממנה את גניפר דוברי ,מס' רישום ,11351
לפקידת סעד מחוזית במחוז תל אביב ,לפי החוק האמור.
ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
חיים כ"ץ
		
(חמ )3-1769
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשכ"ו ,עמ'  ;56התשע"א ,עמ' .77
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חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6192ח"ח ,48
בשטח של כ– 15מ"ר; הייעוד :דרך.
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
(חמ )3-4
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב,185/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2134התשל"ה ,עמ'  ,2176מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7554התשע"ז,
עמ'  ,8062תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
בני ברק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב,274/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2632התש"ם ,עמ'  ,1795מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף
 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7554התשע"ז,
עמ'  ,8063תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
בני ברק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6188ח"ח ;122
הייעוד :דרך.
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
(חמ )3-4
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6122ח"ח ,284 ,283
 ,635 ,617 ,612 ,479 ,478 ,297 ,287חלקה  613בשלמותה ,בשטח
של  183מ"ר; חלקה  624בשלמותה ,בשטח של  633מ"ר.
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
(חמ )3-4
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב105/צ
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4015התשנ"ב ,עמ'  ,3489מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,7013התשע"ה ,עמ'  ,4460תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק ,בניין ציבורי בשיכון ההסתדרות,
רח' חנה סנש  ,22גוש  ,6188חלקה  417בשלמות ,בשטח של
 1,481מ"ר בשלמות; הייעוד :בניין ציבורי.

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,בניין עיריית
בני ברק ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"א בתשרי התשע"ח ( 1באוקטובר )2017
(חמ )3-4
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חכ/28/ה,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4800
התשנ"ט ,עמ'  ,5488מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7531התשע"ז ,עמ' ,7012
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית
חוף הכרמל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
גוש  ,11175חלקה  229בשלמותה (חלקה ישנה  ,)51בשטח
רשום של  2,201מ"ר; הייעוד :מבני ציבור.

כ' בחשוון התשע"ח ( 9בנובמבר )2017
(חמ )3-4
מודי ברכה
סגן ראש המועצה ממלא מקום
יושב ראש הוועדה לתכנון
ולבנייה חוף הכרמל
1
2

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

1759

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
-93א (להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2173התשל"ו ,עמ' ,693
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק
(להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5354התשס"ה,
עמ'  ,931תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
בני ברק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מפורטת מס'
 ,302-0129411שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6826התשע"ד ,עמ'  ,6416מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7572התשע"ז ,עמ' ,8761
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש - 10031

גוש  ,6123חלקה  38בשלמותה; הייעוד :דרך ושצ"פ.
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,בניין עיריית בני
ברק ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ג' בחשוון התשע"ח ( 23באוקטובר )2017
			
(חמ )3-4
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מפורטת מס' תב"ע 201
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2395התשל"ח ,עמ'  ,633מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5354התשס"ה,
עמ'  ,931תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6122חלקה 79
בשלמותה; הייעוד :דרך ושצ"פ.

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,בניין עיריית
בני ברק ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ג' בחשוון התשע"ח ( 23באוקטובר )2017
(חמ )3-4
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
1
2

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

1 760

ח"ח

שטח הפקעה (בדונם)

7

10.725
0.153

71
ייעוד הקרקע :דרך.

י"א בחשוון התשע"ח ( 31באוקטובר )2017
צביקה גנדלמן
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ענ,125/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4279
התשנ"ה ,עמ'  ,1718מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון-ואדי עארה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5650התשס"ז ,עמ' ,2310
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בקה אלגרבייה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבקה אלגרבייה בגוש - 8761
חלקה  32בשלמותה; הייעוד :שטח למבני ציבור.

י"ג בתשרי התשע"ח ( 3באוקטובר )2017
נאדר יונס
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

הודעה לפי סעיף 19

גוש

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,354-0152355שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7299התשע"ו ,עמ'  ,8462מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עירון-ואדי עארה ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,7484
התשע"ז ,עמ'  ,5030תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
המועצה המקומית ג'ת מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בג'ת ,המזוהה כ -
גוש

ח"ח

שטח (מ"ר)

8818

95

213

דרך

96

130

דרך

97

222

דרך

98

410

דרך

9

307

דרך

43

1,288

דרך

45

151

דרך

48

160

דרך

11

254

דרך

11

523

שצ"פ

11

44

שטח מבנים
ומוסדות ציבור

8841

8827

1
2

15

191

דרך

15

1,174

18

177

דרך

23

517

דרך

24

249

דרך

24

162

שצ"פ

25

192

דרך

25

157

שצ"פ

26

326

דרך

26

365

שצ"פ

44

152

דרך

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

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

שטח (מ"ר)

47

42

דרך

93

963

דרך

101

86

דרך

כ' בחשוון התשע"ח ( 9בנובמבר )2017
(חמ )3-4
נאדר יונס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' נס/105/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4549
התשנ"ז ,עמ'  ,4698מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נס ציונה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4698התשנ"ט ,עמ'  ,482תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

ייעוד

שצ"פ ,שטח מבנים
ומוסדות ציבור

ח"ח

ייעוד

חטיבת קרקע בנס ציונה ,המזוהה כגוש  ,3753ח"ח ,78 ,61
.93 ,87-85 ,83
כ"ה בתשרי התשע"ח ( 15באוקטובר )2017
(חמ )3-4
יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

1
2

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/
במ ,12/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4697התשנ"ט ,עמ'  ,441מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5207התשס"ג ,עמ' ,3489
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

1761

.2

הודעה לפי סעיף 19

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,5478חלקה 33
(לשעבר גוש  ,3679ח"ח .)14 ,12 ,11

י"א בחשוון התשע"ח ( 31באוקטובר )2017
רחמים מלול
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית תמ"א  ,1/4/14שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7089התשע"ה,
עמ'  ,7808מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גזר ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,7491התשע"ז ,עמ'  ,5359תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
המועצה האזורית גזר מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

חטיבת קרקע בנשר -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע ,2000/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3813התשנ"א,
עמ'  ,450מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רעננה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,7426התשע"ז ,עמ'  ,2441תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

גוש

חלקי חלקות

שטח בדונם

4628

1

0.254

2

0.663

3

0.341

4

0.968

6

0.231

7

0.888

13

0.104

14

0.045

15

0.002

22

0.119

45

0.052

46

0.115

47

0.278

חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 239מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6580ח"ח .342
כ"ח באלול התשע"ז ( 19בספטמבר )2017
איתן גינזבורג
			
(חמ )3-4
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע ,2000/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3813התשנ"א,
עמ'  ,450מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רעננה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,7374התשע"ז ,עמ'  ,571תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

4631

חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 64מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6583ח"ח .420
כ"ח באלול התשע"ז ( 19בספטמבר )2017
			
(חמ )3-4
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

1 762

1
2

48

0.026

136

0.046

137

1.105

141

0.528

144

0.161

147

0.117

148

0.131

2

0.47

3

0.25

4

0.99

5

0.262

6

0.211

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

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

גוש

חלקי חלקות

שטח בדונם

גוש

חלקי חלקות

שטח בדונם

4631

7

0.476

4632

39

0.913

8

0.447

40

0.538

9

0.111

41

10.238

25

6.135

42

0.916

26

3.947

43

1.688

27

1.669

44

1.333

4632

28

2.664

45

4.55

29

0.226

46

2.611

31

3.997

47

0.526

32

0.459

48

0.111

33

0.460

49

0.837

34

1.186

50

1.336

35

0.973

66

0.120

36

1.170

119

0.170

46

0.771

124

2.597

47

2.114

2

0.191

4630
4631

113

0.821

3

0.052

115

0.671

25

6.092

120

2.590

26

3.947

1

1.102

27

1.669

22

0.189

28

2.664

23

0.610

29

0.226

24

0.426

31

3.997

25

1.177

32

0.459

26

1.798

33

0.460

27

1.223

34

1.186

28

4.081

35

0.973

29

2.819

36

1.170

30

2.833

46

0.771

31

3.984

47

2.114

32

1.973

113

0.821

33

1.124

115

0.671

34

0.927

120

2.590

35

1.096

62

1.953

36

1.926

64

1.584

37

1.925

65

0.890

38

0.541

68

0.681

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

4633

1763

.2

גוש

חלקי חלקות

שטח בדונם

4633

69

0.749

70

1.576

ו' בחשוון התשע"ח ( 26באוקטובר )2017

71

0.323

72

0.196

73

0.263

			
(חמ )3-4
אליהו זיגדון
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה

75

0.161

הודעה לפי סעיף 19

76

0.183

77

0.262

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

80

0.209

81

0.168

83

0.126

84

0.123

86

0.229

87

0.274

88

0.264

89

0.260

116

0.435

2

28.215

4676

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' /6ג/
מע/מק ,0002/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4466התשנ"ז ,עמ'  ,967ותכנית מס' ג,12180/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5441
התשס"ה ,עמ'  ,4313מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7581התשע"ז ,עמ'  ,9204תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית ריינה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בריינה ,המזוהה כגוש  ,17527ח"ח  ,24בשטח
של  895מ"ר; הייעוד :דרך וחניה ציבורית.

הייעוד :שצ"פ.
י"א בחשוון התשע"ח ( 31באוקטובר )2017
פטר וייס
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גזר
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19

ו' בחשוון התשע"ח ( 26באוקטובר )2017
(חמ )3-4
__________

1
2

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,18071/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6854
התשע"ד ,עמ'  ,7320מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה טבריה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7545התשע"ז ,עמ'  ,7650תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית טבריה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

1
2

1 764

חאתם דאוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

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

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

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בטבריה ,המזוהה כחלקות  83 ,13בגוש
 ,15284הייעוד :למבנים ומוסדות ציבור.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ( 20/103/03/3להלן
 התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוטהפרסומים  ,2455התשל"ח ,עמ'  ,2270מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף
 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7566התשע"ז ,עמ' ,8493
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אשדוד מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באשדוד ,רובע ג' ,גוש - 2464
גוש
לשעבר
2459

חלקה
בשלמות

שטח במ"ר

ייעוד

42

111

שביל

43

38

שביל

44

49

שביל

46

861

שצ"פ

48

4,781

דרך

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,בניין עיריית
אשדוד ,הקרייה ,רח' הגדוד העברי ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו
בשעות העבודה הרגילות.
כ"ה בתשרי התשע"ח ( 15באוקטובר )2017
			
(חמ )3-4

יחיאל לסרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשדוד

הודעות לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים
מועדפים לדיור (הוראות שעה) התשע"ד2014-
ולפי חוק התכנון ובנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז תל אביב
מחוז :תל אביב ,מרחב תכנון מקומי :קרית אונו,
אור יהודה-אזור ,גלילית

הודעה בדבר אישור תיקון טעות סופר בתכנית
מועדפת לדיור מס' :תמל1005 /
שם התכנית :פרדס בחסכון
נמסרת בזה הודעה על תיקון טעות סופר בתכנית מועדפת
לדיור מס' :תמל ,1005 /שם תוכנית :פרדס בחסכון
התכנית פורסמה לאישור בילקוט הפרסומים  7191מיום
 19.01.2016עמ'  2859ובעיתונות בתאריך  25.12.2015ובאתר
האינטרנט של מינהל התכנון בתאריך 03.01.2016
מהות התיקון :תיקון מס' טעויות סופר שנובעות מהשמטות
במס' חישובים אריתמטיים בטבלה .5
בהתאם להחלטת הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור
מיום  01.02.2017פורסמה הודעה ב  3עיתונים שהאחרון בהם
בתאריך  17.03.2017ובאתר האינטרנט של מינהל התכנון
בתאריך  13.03.2017בדבר תיקון טעויות הסופר.
לפרסום האמור לא נתקבלו תגובות גם בחלוף המועד הנקוב
בפרסום ולפיכך נמסרת בזה הודעה על אישור תיקון טעויות
הסופר.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
תגפ515 /
שינוי
תגפ /1 /599 /קא387 /
שינוי
קא1 /300 /
שינוי
תמא3 /
שינוי
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :קרית אונו
ישוב :אור יהודה
ישוב :תחום שיפוט מחוזי /גלילי  -מחוז תל אביב
מצפון מחנה תל השומר
מדרום דרך 461
ממערב מחנה תל השומר
ממזרח גבול מוניציפאלי עם קרית אונו ותכנית קא /300 /א.
קואורדינטה X: 186700
קואורדינטה Y: 660550
מרחבי תכנון גובלים :קרית אונו ,גלילית מחוז תל אביב.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 6231 :חלקות במלואן,124 ,123 ,122 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 :
.152 ,145 ,144 ,143 ,142 ,138 ,137 ,131 ,130 ,129
גוש 6231 :חלקי חלקות.151 ,150 ,141 ,136 ,128 ,121 ,114 ,113 ,112 :
גוש 6487 :חלקות במלואן,107 ,106 ,104 ,103 ,102 ,98 ,97 ,94 ,93 :
.115 ,114 ,113 ,108
גוש 6487 :חלקי חלקות,121 ,119 ,116 ,109 ,105 ,100 ,99 ,95 :
.132 ,124 ,122
מטרת התכנית:
 .1פיתוח עירוני חדש לאורך כביש  ,461בשימוש עיקרי
למגורים בהיקף של  2350יח"ד במסגרת תכנית מפורטת.
 .2הקצאת שטחים לצורכי ציבור בהיקף הנדרש לשכונה
וסביבתה על פי צרכי עיריית אור יהודה.
 .3שמירת ערכי הטבע ועצים בוגרים הקיימים בשטח
ושילובם בשטחים הציבוריים הפתוחים של השכונה.
 .4תכנון המרחב הציבורי ,רחובות ככרות ושטחים ציבוריים
פתוחים ,השימוש בהם ועיצובם העירוני.
 .5פיתוח מערך התנועה והתחבורה לרבות תחבורה ציבורית,
חניה לכלי רכב ,שדרות ,צירים ושבילים להולכי רגל,
שבילי אופניים ברחובות המתוכננים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד הקרקע מיעוד "קרקע חקלאית" ושצ"פ ליעודים
הבאים:
 מגורים ד' מגורים מסחר ותעסוקה מבנים ומוסדות ציבור שטחים ציבוריים פתוחים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור דרך ו/או טיפול נופי מבנים מוסדות ציבור ותחבורה שבילים דרכים .2קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
 .3קביעת הוראות בנייה ,כדלקמן:
 קביעת מס' יחידות הדיור ושטחי הבנייה המותרים קביעת התכסית המותרת קביעת מרווחי בנייה מותרים קביעת גובה בנינים מותר הנחיות לבינוי הנחיות לעיצוב אדריכלי .4התווית דרכים חדשות

1765

.5
.6
.7

קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים
כגון :דרכים ,ביוב ,ניקוז ,תקשורת ,חשמל ,גז וכו'.
קביעת הנחיות סביבתיות.
קביעת תנאים והוראות להוצאת היתרי בנייה.

תיקון טעויות הסופר:
סעיף  5להוראות התוכנית "טבלת זכויות והוראות בנייה"
יתוקן באופן שבו:
 .1בתאי שטח  ,200A, 200B, 201A, 201B ,100-119ו–507
יוכפלו שטחי השירות התת קרקעי במס' הקומות ויתוקן
סה"כ שטחי הבנייה ואחוזי הבנייה לתא שטח בהתאם.
 .2בתאי שטח  ,200A, 200B, 201A, 2001Bבנוסף לתיקון לפי
סעיף  ,1סה"כ שטחי הבנייה יחולקו לתאי שטח  Aו.B-
 .3בנוסף לאמור לעיל ,בתאי שטח ,200A, 200B, 201A, 2001B
יימחק מס' הקומות בתת הקרקע בשורות ה"מסחר".
הוראות התכנית תוקנו בהתאם ונמצאות במשרדי :הוועדה
הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור ,כנפי
נשרים  22ירושלים טלפון 02-5954484/0 :ובמשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה קרית אונו ,רבין יצחק  41קרית אונו
 5551042ובמשרדי הועדה מקומית לתכנון ולבנייה אור יהודה
– אזור ,יצחק שדה  18אזור טלפון ,03-6534547 :ועדה מקומית –
מחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  125תל אביב-
יפו  67012טלפון .03-7632588 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתר
האינטרנט של מינהל התכנון.
אריאל יוצר
יושב ראש הוועדה
למתחמים מועדפים לדיור

מחוז דרום
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשקלון ,חוף אשקלון

הודעה בדבר אישור תיקון טעות סופר בתכנית
מועדפת לדיור מס' :תמל1006 /
שם התכנית :מ 7עיר היין
נמסרת בזה הודעה על תיקון טעות סופר בתכנית מועדפת
לדיור מס' :תמל ,1006 /שם תוכנית :מ 7עיר היין
התכנית פורסמה לאישור בילקוט הפרסומים  7181מיום
 11.01.2016עמ'  2603ובעיתונות בתאריך  01.01.2016ובאתר
האינטרנט של מינהל התכנון בתאריך 27.12.2015
מהות התיקון :תיקון  2טעויות סופר בהוראות התוכנית בנוגע
ל -שני מגרשי מגורים ולסעיף החניה.
בהתאם להחלטת הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור
מיום  ,08.03.2017פורסמה הודעה ב  3עיתונים שהאחרון
בהם בתאריך  31.03.2017ובאתר האינטרנט של מינהל התכנון
בתאריך  04.04.2017בדבר תיקון טעויות הסופר
לפרסום האמור לא נתקבלו תגובות גם בחלוף המועד הנקוב
בפרסום ולפיכך נמסרת בזה הודעה על אישור תיקון טעויות
הסופר.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
כפיפות  /4במ1 /11 /
כפיפות 165 /101 /02 /4

1 766

כפיפות
כפיפות
כפיפות

תמא39 /
תמא23 /
23 /101 /02 /4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :אשקלון.
השטח נמצא בחלקה הצפוני של אשקלון .גבולות התכנית:
צפון -דרך מס' ( 3לפי תמ"א  ,)39דרום -רחוב מנחם בגין,
מזרח -ציר מסילת הרכבת ,מערב -רחוב יצחק רבין.
קואורדינטה X: 161500
קואורדינטה Y: 622000
גושים וחלקות:
מוסדר:
גושים בשלמות,1139 ,389 ,388 ,387 ,371 ,370 ,369 ,363 ,362 :
.1203 ,1200 ,1199
גוש 360 :חלקי חלקות.57 ,56 ,52 ,51 ,50 ,49 :
גוש 361 :חלקי חלקות.120 ,118 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,103 :
גוש 364 :חלקות במלואן,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 :
.74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69
גוש 364 :חלקי חלקות.75 ,68 ,67 :
גוש 365 :חלקי חלקות.87 ,73 ,72 ,71 :
גוש 366 :חלקי חלקות.50 ,48 ,46 ,45 ,43 ,42 ,41 ,39 ,38 :
גוש 367 :חלקות במלואן.62 ,61 ,60 ,59 :
גוש 367 :חלקי חלקות.69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,58 ,57 :
גוש 368 :חלקות במלואן,65 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 :
.70 ,69 ,67 ,66
גוש 368 :חלקי חלקות.68 ,64 :
גוש 372 :חלקי חלקות.37 ,36 :
גוש 373 :חלקי חלקות.74 ,73 ,71 ,65 ,64 :
גוש 375 :חלקות במלואן.77 ,74 ,73 ,69 ,64 ,59 ,58 ,55 :
גוש 375 :חלקי חלקות.76 ,70 ,66 ,65 ,61 ,60 ,54 :
גוש 376 :חלקות במלואן.154 ,128 ,125 ,123 ,121 ,119 :
גוש 376 :חלקי חלקות,134 ,133 ,131 ,130 ,129 ,127 ,126 ,122 :
.159 ,158 ,155 ,135
גוש 377 :חלקי חלקות.70 ,69 ,67 ,57 ,56 ,55 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,42 ,41 :
גוש 390 :חלקי חלקות.52 ,50 ,47 :
גוש 392 :חלקי חלקות.85 ,84 ,81 ,80 :
גוש 393 :חלקי חלקות.33 ,32 ,28 :
גוש 394 :חלקי חלקות.53 ,52 :
גוש 396 :חלקי חלקות.51 :
גוש 397 :חלקות במלואן.56 :
גוש 397 :חלקי חלקות.55 ,54 ,52 ,51 :
גוש 398 :חלקות במלואן.167 ,143 ,142 ,115 ,105 ,59 ,58 ,56 ,53 ,52 ,51 :
גוש 398 :חלקי חלקות.161 ,153 ,141 ,140 ,137 ,128 ,90 ,60 ,50 :
גוש 399 :חלקי חלקות,142 ,141 ,140 ,139 ,132 ,131 ,130 ,129 :
,163 ,162 ,161 ,160 ,158 ,157 ,155 ,154 ,151 ,150 ,149 ,148 ,146
.185 ,184 ,182 ,181 ,180 ,178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172
גוש 400 :חלקי חלקות.167 ,166 ,165 ,155 ,154 ,152 ,151 ,149 ,144 ,142 :
גוש 401 :חלקי חלקות.115 ,113 ,112 ,109 ,108 ,107 ,89 ,85 ,84 ,83 ,82 :
גוש 402 :חלקי חלקות.78 ,75 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 :
גוש 427 :חלקות במלואן.9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,3 :
גוש 427 :חלקי חלקות.10 ,4 ,2 :
גוש 1118 :חלקות במלואן.277 :
גוש 1118 :חלקי חלקות.259 :
גוש 1120 :חלקות במלואן.2 :
גוש 1120 :חלקי חלקות.30 ,20 ,3 ,1 :
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גוש 1121 :חלקי חלקות.15 :
גוש 1197 :חלקות במלואן.102 :
גוש 1197 :חלקי חלקות.98 ,97 ,84 ,80 ,79 ,78 ,77 :
גוש 1198 :חלקות במלואן.66 ,64 ,63 ,62 ,60 ,59 ,58 ,54 :
גוש 1198 :חלקי חלקות,72 ,69 ,67 ,65 ,61 ,56 ,55 ,51 ,49 ,48 :
.115 ,74 ,73
גוש 1201 :חלקות במלואן.36 ,35 ,31 :
גוש 1201 :חלקי חלקות.45 ,43 ,39 ,38 ,37 ,17 :
גוש 1202 :חלקי חלקות.32 ,27 :
גוש 1204 :חלקות במלואן,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,1 :
.28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15
גוש 1204 :חלקי חלקות.2 :
גוש 1205 :חלקות במלואן.54 ,52 ,50 ,47 ,45 ,43 ,40 ,35 ,30 ,1 :
גוש 1205 :חלקי חלקות.29 ,28 ,27 :
גוש 2754 :חלקות במלואן.180 :
גוש 2788 :חלקות במלואן.5 ,4 :
גוש 2788 :חלקי חלקות.3 ,2 ,1 :
גוש 3041 :חלקות במלואן.139 :
גוש 3041 :חלקי חלקות.138 :
גוש 3042 :חלקות במלואן.93 :
גוש 3042 :חלקי חלקות.95 ,94 :
גוש 3044 :חלקות במלואן.151 :
גוש 3044 :חלקי חלקות.150 ,149 :
גוש 3046 :חלקות במלואן.117 :
גוש 3046 :חלקי חלקות.115 :
מטרת התכנית:
יצירת והתאמת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים ,למוסדות
 ציבור ,מסחר ,תעסוקה ,שצ"פ ופארק עירוני משולבים במערכתכבישים מותאמת .מרכז תחבורה כולל תחנת רכבת ומחלף.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת הנחיות לבניית שכונת מגורים הכוללת 11,466
יח"ד מתוכם כ– 3,440יח"ד קטנות (המהוות  30%מסך
הדירות) ששטחן העיקרי אינו עולה על  80מ"ר כולל ממ"ד.
 .2קביעת הנחיות והוראות למוסדות ציבור.
 .3הנחיות לשטחים פתוחים ציבוריים ודרכים.
 .4קביעת הוראות בינוי בשטחים המיועדים לבנייה ,קביעת
שמושים מותרים ,הנחיות ,זכויות ומגבלות בנייה .לרבות
קווי בניין ,מס' קומות ,התפלגות שטחי הבנייה בין הקומות,
גובה בנייה מרבי וכיו"ב.
 .5תכנון פארק עירוני לטובת תושבי אשקלון והסביבה,
וכן לתיירות ארצית תוך שימור האתר והממצאים
הארכיאולוגיים והכשרתם לקליטת קהל.
 .6התווית דרכים חדשות.
 .7קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
 .8קביעת הנחיות סביבתיות.
 .9קביעת הוראות לתשתיות ביוב ,מים וחשמל.
 .10קביעת הוראות למסחר ותעסוקה.
 .11מתקנים טכניים.
 .12מתחם תחבורה.
 .13הקלה בקו בניין מציר מסילת ברזל.
 .14קביעת הוראות לנחל.
תיקון טעויות הסופר:
 .1סעיף  5להוראות התוכנית "טבלת זכויות והוראות בנייה"
יתוקנו ההוראות הבאות::
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א .ביחס למגרש  24תיקון מס' יח"ד מ– 126ל– 57והפחתת
זכויות הבנייה בהתאמה.
ב .ביחס למגרש  25תיקון מס' יח"ד מ– 126ל– 57והפחתת
זכויות הבנייה בהתאמה.
בסעיף  6.1להוראות התוכנית  -מחיקת סעיף קטן .4

הוראות התכנית תוקנו בהתאם ונמצאות באתר האינטרנט
של מנהל התכנון משרדי הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה
של מתחמים מועדפים לדיור ,כנפי נשרים  22ירושלים טלפון:
 02-5954484/0משרדי הוועדה המקומית אשקלון :רח' הגבורה
 7אשקלון טלפון  ,08-6792290משרדי הוועדה המקומית חוף
אשקלון :הישוב בת הדר טלפון  ,086776403כל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
ובאתר האינטרנט של מינהל התכנון.
אריאל יוצר
יושב ראש הוועדה
למתחמים מועדפים לדיור
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס':
תמל1048 /
שם התכנית :אשקלון אבן עזרא מ– 7דרום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  21לחוק לקידום הבנייה
במתחמים מועדפים לדיור (הוראות שעה) התשע"ד – ,2014
בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס' :תמל 1048 /הוראות
  49תשריט 32 -איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
כפיפות תמא39 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
השטח נמצא בצמוד לכביש הכניסה לעיר אשקלון דרך מנחם
בגין .גבולות התכנית :צפון  -דרך מנחם בגין ,דרום  -שכונת אלי
כהן ,מזרח  -כביש התעשיה ,מערב  -המשך רחוב יצחק רבין.
קואורדינטה X: 161641
קואורדינטה Y: 620225
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 1194 :חלקי חלקות.49 ,48 :
גוש 1195 :חלקות במלואן.51 :
גוש 1196 :חלקות במלואן,80 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 :
,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81
.106 ,104 ,102 ,101
גוש 1196 :חלקי חלקות.92 ,79 :
גוש 1197 :חלקות במלואן,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 :
.100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88
גוש 1197 :חלקי חלקות.102 ,101 ,94 ,77 :
גוש 1198 :חלקות במלואן.52 :
גוש 1198 :חלקי חלקות.72 ,53 ,50 ,48 :
גוש 1200 :חלקי חלקות.77 ,76 ,75 ,73 ,69 ,64 :
גוש 1201 :חלקות במלואן.80 ,78 ,74 ,73 ,70 ,68 ,66 ,56 ,53 ,44 ,43 :
גוש 1201 :חלקי חלקות.158 ,112 ,92 ,82 ,77 ,64 ,59 ,55 ,54 ,38 ,37 :
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גוש 1217 :חלקות במלואן.102 ,100 ,99 ,98 ,97 :
גוש 1217 :חלקי חלקות.101 ,54 :
גוש 1218 :חלקות במלואן.116 ,113 ,77 ,76 ,75 :
גוש 1219 :חלקות במלואן,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 :
,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102
.137 ,134 ,132 ,128 ,125 ,119 ,118
גוש 1219 :חלקי חלקות.136 ,130 ,127 :
גוש 1220 :חלקי חלקות.76 ,75 ,74 ,47 ,46 :
גוש 1221 :חלקות במלואן.45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 :
גוש 1221 :חלקי חלקות.38 ,29 :
גוש 2383 :חלקי חלקות.98 ,93 ,92 ,68 ,55 ,4 ,2 :
גוש 2518 :חלקי חלקות.39 ,36 ,32 ,19 :
גוש 2881 :חלקי חלקות.26 :
מטרת התכנית:
יצירת והתאמת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים,
למוסדות ציבור ,מסחר ,תעסוקה ,שצ"פ ובית עלמין משולבים
במערכת כבישים מותאמת.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט:
א .מייעוד קרקע חקלאית לייעוד מגורים.
ב .מייעוד תעשיה לייעוד תעסוקה.
 .2קביעת הנחיות לבניית שכונת מגורים הכוללת 3,976יח"ד.
 .3קביעת הנחיות והוראות למוסדות ציבור.
 .4הנחיות לשטחים פתוחים ציבוריים ודרכים.
 .5קביעת הוראות בינוי בשטחים המיועדים לבנייה ,קביעת
שמושים מותרים ,הנחיות ,זכויות ומגבלות בנייה .לרבות
קווי בניין ,מס' קומות ,התפלגות שטחי הבנייה בין הקומות,
גובה בנייה מרבי וכיו"ב.
 .6התווית דרכים חדשות.
 .7קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
 .8קביעת הנחיות סביבתיות.
 .9קביעת הוראות לתשתיות ביוב ,מים וחשמל ,מסחר
ותעסוקה ,מתקנים טכניים ובית עלמין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך:
 ,28/4/2017על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך27/4/2017 :
ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון בתאריך.1/5/2017 :
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור ,כנפי נשרים  22ירושלים
טלפון ,02-5954480 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה אשקלון ,הגבורה  7אשקלון טלפון ,08-6792355:ובאתר
באינטרנט של מנהל התכנון ,www.iplan.gov.il :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ובאתרי האינטרנט.

סרוק לצפייה במסמכים
דקלה פרסיקו
מ"מ יושב ראש הוועדה
למתחמים מועדפים לדיור
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז מרכז
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
423-0148429
שם התכנית:הר \ 59 \ 329
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הוד
השרון מופקדת תכנית מפורטת מס' ,423-0148429 :גרסת
התכנית :הוראות  20 -תשריט 9 -
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
הר /במ3 /600 /
שינוי
כפיפות הר1002 /
כפיפות הר /במ600 /
כפיפות הר /מק /160 /ת /8 /ב
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :הוד השרון רחוב :מצדה .2
מגרש ריק בפינה הצפון מערבית של מפגש רחובות מצדה
ואסירי ציון
גושים וחלקות:
מוסדר :גוש 6412 :חלקות במלואן.322 :
מגרשים:
3/600בהתאם לתכנית הר/במT-1 - T-1/
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים א' (ביטול הפקעה) ,תוספת
שטחי בנייה והגדלת מס' יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1ביטול דרך מאושרת ושינוי ייעוד למגורים א'
 .2הגדלת שטח המגרש למגורים.
 .3קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב והולכי רגל בחלקה.
 .4שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט.
 .5הגדלת מס' יח"ד בחלקה.
 .6הגדלת זכויות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון .www.iplan.gov.ilכל 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  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון.08-9788409 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה הוד השרון ,בן גמלא יהושע  28הוד השרון 4532235
טלפון09-7759666:
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 -

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
413-0144402
שם התכנית:רצ 65/9/1/רחוב קרל נטר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס',413-0144402 :
גרסת התכנית :הוראות  41 -תשריט 29 -
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
כפיפות רצ /1 /1 /יג
כפיפות רצ106 /1 /
כפיפות רצ1 /1 /
כפיפות רצ /מק2 /106 /1 /
כפיפות רצ9 /1 /
כפיפות תמא38 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות רצ /1 /1 /ג
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ראשון לציון רחוב :קרל נטר .
רחוב קרל נטר בין מס' בתים ( ,)24-2בין רחוב הרצל לבין רחוב
נעמן בלקינד ,גובל בצידו הצפוני עם שכונת נחלת יהודה
גושים וחלקות:
גוש ,3928 :מוסדר ,חלקות במלואן,633 ,632 ,631 ,58 ,57 ,56 ,55 :
.709 ,708 ,707 ,639 ,638 ,637 ,636 ,635 ,634
גוש ,3928 :מוסדר ,חלקי חלקות.711 ,710 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משצ"פ למגורים והוספתו למגרשי המגורים
ברחוב קרל נטר (.)-24 2
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים.
 .2הגדלת שטחי מגרשי המגורים ע"י תוספת שטחי השצ"פ.
 .3הסדרת קוי בנין עפ"י מצב קיים בשטח.
 .4זכויות והוראות הבנייה ע"פ תכניות תקפות רצ,9/1/
רצ 1/1/על תיקוניה ,בהתאם לשטח מגרשי המגורים (ללא
תוספת שטח השצ"פ).
 .5קביעת הנחיות והוראות בנייה.
 .6קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/8/2015ובילקוט הפרסומים  ,7119התשעו ,עמ'  ,126בתאריך
24/9/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טל' .08-9788409
וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,הכרמל
 20ראשון לציון  75264טל'  ,03-9547577וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'414-0320655:
שם התכנית :שמורת טבע בריכת רחובות רח2/184/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רחובות מופקדת תכנית מתאר מקומית מס',414-0320655 :
גרסת התכנית :הוראות  8 -תשריט 6 -
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
רח1 /184 /
שינוי
שינוי
רח184 /
כפיפות תממ21 /3 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בריכת רחובות נמצאת ק"מ דרומית למושב ישרש.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 4414 :חלקות במלואן,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 :
.90 ,87 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,57 ,56
גוש 4414 :חלקי חלקות.95 ,94 ,93 ,92 ,58 ,42 :
מטרת התכנית:
ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות
טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח .1998
שינוי ייעוד משטח חקלאי ושפ"פ.
שימור ושיקום בית גידול ייחודי של שלולית חורף ושטחים
מוצפים עונתיים.
שמירה על ערכי הטבע ,החי ,הצומח והדומם.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד השטח לשמורת טבע תוך שמירה על שטח הבריכה
והחי שבה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון .www.iplan.gov.ilכל 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
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון .08-9788409 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
רחובות ,ביל"ו  2רחובות 76442
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 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :גזר

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
גז20 /21 /
שם התכנית:כפר בן נון  -שינוי תוואי שטח צהוב
בנחלה ע"ש לאב.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
גז20 /21 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
גז3 /21 /
שינוי
גז2 /21 /
שינוי
שינוי
גז1000 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר בן נון רחוב :התמר .59
גושים וחלקות:
גוש 4672 :חלקות במלואן.59 :
מטרת התכנית:
שינוי תוואי משבצת צהובה לקו לא רגולרי אשר יקיף את הבית
לבן ממשיך שנבנה מחוץ לתוואי קו סוף משבצת צהובה ,ללא
שינוי בשטח גודל המשבצת הצהובה ובשטח החקלאי.
ביטול מגבלת בנייה  50מ' מהדרך ומיקום בית המגורים (יח"ד
שניה) במרחק  59.83מ' מגבול הדרך.מיקום יח"ד שלישית עפ"י
תכנית גז 3 /21 /ללא שינוי
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי תוואי משבצת צהובה לקו לא רגולרי אשר יקיף את הבית
לבן ממשיך שנבנה מחוץ לתוואי קו סוף משבצת צהובה ,ללא
שינוי בשטח גודל המשבצת הצהובה ובשטח החקלאי.
ביטול מגבלת בנייה  50מ' מהדרך ומיקום בית המגורים (יח"ד
שניה) במרחק  59.83מ' מגבול הדרך.
מיקום יח"ד שלישית עפ"י תכנית גז 3 /21 /ללא שינוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/5/2012ובילקוט הפרסומים  ,7195התשעו ,עמ'  ,3007בתאריך
 28/1/2016ובילקוט הפרסומים  ,6439התשעב ,עמ'  ,5001בתאריך
28/6/2012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טל' .08-9788409
וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה גזר ,בית חשמונאי
בית חשמונאי  99789טל'  ,08-9274040וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :עמק חפר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
409-0126235
שם התכנית:עח - 1 /124 /מט"ש יד חנה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס',409-0126235 :
גרסת התכנית :הוראות  69 -תשריט 39 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
		
סוג היחס
משמ23 /
		
שינוי
עח3 /27 /
		
שינוי
עח200 /
		
כפיפות
תמא /37 /ב8 /
		
כפיפות
מח127 /
		
כפיפות
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כפיפות
		
כפיפות
		
כפיפות
		
כפיפות
		
כפיפות
		
כפיפות
		
כפיפות
		
כפיפות
		
כפיפות
אישור ע"פ תמ"א

תממ21 /3 /
תמא35 /
תמא /31 /א15 /
תמא /34 /ב3 /
תמא /34 /ב4 /
תמא /34 /ב5 /
תתל22 /
תמא /37 /ב1 /
תמא1 /37 /
תמא34 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יד חנה ,מזרחית ליד חנה ודרומית לבת חפר
יו"ש שומרון.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 8174 :חלקי חלקות.47 ,11 :
גוש 8634 :חלקות במלואן.21 :
גוש 8634 :חלקי חלקות.22 ,20 ,17 ,16 ,10 ,1 :
גוש 8635 :חלקי חלקות.10 ,9 ,7 ,3 :
מטרת התכנית:
ייעוד קרקע למתקן טיפול שפכים והסדרת שטח למאגר קולחין
בהתאם להוראות תמ"א  34בשטח חקלאי שבחלקו קיימים
מתקנים הנדסיים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת הנחיות זכויות והגבלות בנייה לגבי שימושי קרקע
במתחם שישמש למתקני הטיהור והאגירה.
 .2קביעת הנחיות ,הוראות ,מגבלות ואיסורים לתכנון וביצוע
מערכות תשתית :דרכים ,מים ,ביוב ,וניקוז.
 .3קביעת הוראות סביבתיות לתכנון ,לביצוע לתקופת
השדרוג והתפעול השוטף לגבי שימושי הקרקע בתחום
התוכנית למזעור ולמניעת מפגעים סביבתיים.
 .4שינוי ייעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי ,שצ"פ ודרכים
ושינוי ייעוד משצ"פ לדרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/04/2017ובילקוט הפרסומים  ,7474התשעז ,עמוד ,4670
בתאריך 27/03/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טל' .08-9788409
וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר ,מדרשת
רופין  40250טל'  ,09-8981657וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :קסם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
451-0409979
שם התכנית:שינוי בהוראות ובזכויות בנייה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קסם
מופקדת תכנית מפורטת מס' ,451-0409979 :גרסת התכנית:
הוראות  7 -תשריט 5 -

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ק1009 /
שינוי
כפיפות 451-0322479
כפיפות תמא2 /4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר ברא רחוב :אלסלאם.
בשכונה החדשה בצפון מערב הכפר
גושים וחלקות:
מוסדר :גוש 8891 :חלקי חלקות.40 :
מגרשים:
 104 - 104בהתאם לתכנית ק1009 /
מטרת התכנית:
שינוי בבינוי במגרש מגורים.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי קווי בניין. תוספת שטח עיקרי ושטח שירות. תוספת  6יחידות דיור. הגדלת תכסית הבנייה. שינוי זכויות והוראות בנייה.כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון .www.iplan.gov.ilכל 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
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון .08-9788409 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה קסם,
כפר קאסם כפר קאסם  49940טלפון03-9370492:
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 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :קסם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
451-0409987
שם התכנית:שינוי בהוראות ובזכויות בנייה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קסם
מופקדת תכנית מפורטת מס' ,451-0409987 :גרסת התכנית:
הוראות  7 -תשריט 6 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ק1009 /
שינוי
כפיפות 451-0322479
כפיפות תמא2 /4 /

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר ברא .
רחוב אלסלאם בשכונה הצפון מערבית החדשה של הכפר.
גושים וחלקות:
גוש ,8891 :מוסדר ,חלקי חלקות.58 ,24 :
מגרשים:
 89 - 89בהתאם לתכנית ק1009 /
מטרת התכנית:
שינוי בבינוי במגרש מגורים.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי קווי בניין. תוספת שטח עיקרי ושטח שירות. תוספת  6יחידות דיור. הגדלת תכסית הבנייה. שינוי זכויות והוראות בנייה. תוספת קומות.כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון .www.iplan.gov.ilכל 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
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון .08-9788409 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה קסם,
כפר קאסם כפר קאסם  49940טלפון03-9370492:
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 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :שורקות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
456-0391508
שם התכנית:בר 23/40/פיצול מגרש מנחלה 145
במושב קדרון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס',456-0391508 :
גרסת התכנית :הוראות  22 -תשריט 16 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
בר40 /
שינוי
בר12 /40 /
שינוי
כפיפות בר /מק3 /309 /
כפיפות בר309 /
כפיפות בר2020 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קדרון רחוב :הגפן  .145נחלה חקלאית במושב קדרון

1771

גושים וחלקות:
גוש ,4708 :מוסדר ,חלקי חלקות.5 :
מטרת התכנית:
פיצול נחלה  145במושב קדרון ויצירת מגרש ביעוד מגורים א'
בשטח של  416מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מאזור מגורים (חלקות א') למגורים א' ולמגורים
בישוב כפרי.
ב .קביעת זכויות והוראות בנייה באזור מגורים א'.
ג .הקטנת קו בנין קדמי ,צדדי (מערבי) ואחורי ביעוד מגורים
א' כמסומן בתשריט.

גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 39113 :חלקי חלקות.11 ,5 :
גוש 39169 :חלקות במלואן.22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,15 ,14 ,13 ,8 :
גוש 39169 :חלקי חלקות.23 ,17 ,16 ,12 ,11 ,10 ,9 ,7 ,4 ,3 ,2 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת והרחבת קיבוץ יטבתה.
עיקרי הוראות התכנית:
חלוקת כל שטח הישוב ליעודי קרקע לצורך תפקודו והרחבתו:
.1

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/05/2017ובילקוט הפרסומים  ,7497התשעז ,עמוד ,5631
בתאריך 07/05/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טל' .08-9788409
וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה שורקות ,גבעת ברנר
גבעת ברנר  ,60948וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
שירה ברנד
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז מרכז

מחוז דרום
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :חבל אילות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
608-0156661
שם התכנית :קיבוץ יטבתה  -הסדרה והרחבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חבל אילות מופקדת תכנית מפורטת מס' 608-0156661 :גרסת
התכנית :הוראות  72 -תשריט 44 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
		
סוג היחס
5 /137 /03 /12
		
שינוי
משד6 /
		
שינוי
8 /137 /03 /12
		
שינוי
 /12מק505 /
		
שינוי
תמא22 /
		
כפיפות
תמא35 /
		
כפיפות
תממ21 /14 /4 /
		
כפיפות
תמא4 /18 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קיבוץ יטבתה
קואורדינטה X: 205375
קואורדינטה Y: 423125

1 772
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.3
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שינוי ייעוד קרקע
מ :אזור מגורים ,אזור פרטי פתוח ,אזור תעשייה ,אזור מבני
משק ושטח חקלאי.
ל :דרך מוצעת ,שביל ,אזור מגורים  ,שימוש מעורב של
מסחר ומבנים ומוסדות ציבור ,שטח פרטי פתוח ,אזור מבני
משק ,אזור תעסוקה ,אזור תעשייה ,אזור ספורט ונופש.
קביעת שלבי ביצוע התכנית.
קביעת הוראות ,לרבות בדבר התכליות ,השימושים ,קווי
בנין ,מס' הקומות ,שטחי ואחוזי הבנייה ,הנחיות בינוי,
עיצוב ופיתוח סביבתי ,הוראות סביבתיות ,הוראות לפיתוח
תשתיות.
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
התווית מערכת דרכים שבילים וחניות.
מתן הנחיות בדבר הוראות לשימור אתרים ומתחמים.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון  .www.iplan.gov.ilכל 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
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חבל
אילות ,אילות טלפון08-6355819:
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 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשדוד

הודעה לפי סעיף 106ב' לחוק לתכנית מפורטת מס':
3 /124 /03 /3
שם התכנית :הרובע המיוחד באשדוד
בהתאם להחלטת וועדת משנה להתנגדויות מיום 28/08/2017
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 106ב' לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-על שינויים בתכנית .3 /124 /03 /3
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשדוד
קואורדינטה X: 167596
קואורדינטה Y: 631729
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

גושים וחלקות:
גוש 181 :חלקות במלואן.58 - 49 ,36 - 26 ,24 - 20 ,11 :
גוש 181 :חלקי חלקות,48 ,47 ,37 ,25 ,19 - 18 ,16 - 12 ,10 - 7 :
.65 - 64 ,60 - 59
גוש 2013 :חלקות במלואן.36 ,32 - 29 :
גוש 2013 :חלקי חלקות.34 ,28 - 24 ,4 - 3 :
גוש 2022 :חלקי חלקות.6 ,4 :
לאחר שהוועדה שמעה את המתנגדים ,הוועדה המקומית ואת
נציגי היזם ,החליטה הוועדה לשקול עריכת שינויים בתוכנית
שהודעה בדבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 14/10/2016
ובילקוט הפרסומים  ,7513התשעז ,עמוד  ,6221בתאריך
 29/05/2017ובילקוט הפרסומים  ,7361התשעז ,עמוד ,146
בתאריך  ,13/10/2016ופרסומם לפי סעיף  106ב' לחוק כדלהלן:
 .1הגדלת זכויות בנייה ,מס' יחידות הדיור והגדלת גובה
הקומות.
 .2ביטול דירוג גובה הבנייה.
 .3הגדלת זכויות הבנייה למסחר בקומת המסד במגרשים
אשר כוללים זכויות למסחר.
 .4שינוי ייעוד שטח שב"צ ליעוד מגורים מיוחד עבור 450
מעונות סטודנטים (במקום התכנון בקריה האקדמית).
 .5הקצאת שטחי בנייה למוסדות ציבוריים בתוך הקומות
הנמוכות של מבני המגורים והעברתם לידי העיריה.
 .6תיקון שטחי מגרשים בהתאם לנתוני המדידה העדכנית.
 .7תכנון מפורט של בריכה נוספת לצד בריכה קיימת ושינוי
הגיאומטריה של מגרשים  801ו.901 -
 .8שינוי ייעוד תא שטח  802מיעוד למבנה ציבור בתכנית
המופקדת ליעוד מסחר ותעסוקה ,ושינוי ייעוד תא שטח
 801מיעוד מסחר ,בתכנית המופקדת ,ליעוד מגורים מיוחד
מסחר ותעסוקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ובשינויים כאמור ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון08- :
 ,6263795ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אשדוד ,הגדוד העברי
 10אשדוד  77100טלפון ,08-8545304:כל הרואה עצמו נפגע
משינויים אלו ,רשאי להגיש את התנגדותו לאישור השינויים
כולם או מקצתם ,אל הוועדה המחוזית בתוך  30הימים.
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
604-0383349
שם התכנית :העצמאות  ,32אשקלון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
אשקלון מופקדת תכנית מפורטת מס' ,604-0383349 :גרסת
התכנית :הוראות  20 -תשריט 9 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
147 /03 /4
שינוי
9 /147 /03 /4
שינוי
46 /147 /03 /4
שינוי

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קואורדינטה X: 159523
קואורדינטה Y: 620555
גושים וחלקות:
גוש ,2872 :מוסדר ,חלקות במלואן.171 :
מטרת התכנית:
שינויים במגרש ברח' העצמאות  32אשקלון המיועד למגורים
הכולל מבנה קיים:
שינויי קווי בנייה
הוספת זכויות בנייה
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת זכויות ,הנחיות ומגבלות בנייה.
ב .שינוי קווי בניין לפי מבנה קיים.
ג .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון  .www.iplan.gov.ilכל 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
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
אשקלון ,הגבורה  7אשקלון טלפון08-6792355:
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 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נתיבות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
30 /104 /03 /22
שם התכנית :בעלי המלאכה  - 13נתיבות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'30 /104 /03 /22 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
13 /104 /03 /22
שינוי
1 /104 /03 /22
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נתיבות
אזור התעשייה נתיבות
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 39583 :חלקי חלקות.60 :
גוש 100279 :חלקי חלקות.1 :
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קואורדינטה X: 161500
קואורדינטה Y: 592000

 .3קביעת שימושים ,זכויות והוראות בנייה
 .4קביעת תנאים למתן היתר בנייה

מגרשים:
 13בהתאם לתכנית 13 / 104 /03 /22

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון  .www.iplan.gov.ilכל 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
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ערד,
ערד טלפון08-9951712:

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מגרש מס'  13מ "שטח לתעשייה" ל" -מסחר".
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע במגרש מס'  13מ–"שטח לתעשייה" ל–"מסחר". קביעת השימושים ,הוראות וזכויות בנייה קביעת תנאים למתן היתר בנייההודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 6/7/2017ובילקוט הפרסומים  ,7528התשעז ,עמ'  ,6834בתאריך
18/6/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טל' .08-6263795
וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נתיבות ,שד ירושלים
 4נתיבות  80200טלפון ,08-9938735:וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :ערד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
610-0519355
שם התכנית :תחנת מוניות "מצדה" ערד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ערד
מופקדת תכנית מפורטת מס' ,610-0519355 :גרסת התכנית:
הוראות  10 -תשריט 4 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
1 /114 /03 /24
שינוי
 /1 /114 /03 /24א
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ערד
תחנת מוניות "מצדה" במרכז המסחרי בערד ,רחוב שד' חן ,33
פינת רחוב חברון
קואורדינטה X: 219960
קואורדינטה Y: 573910
גושים וחלקות:
גוש ,38217 :מוסדר ,חלקות במלואן.20 :
מטרת התכנית:
תכנית זו באה להסדיר תחנת מוניות קיימת "מצדה" בערד
על ידי חלוקת חלקה  20מגוש  38217לשני תאי שטח וקביעת
זכויות בנייה לפי מצב קיים
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת תא שטח ביעוד מסחר עבור תחנת המוניות
 .2קביעת זכויות בנייה לתחנת המוניות
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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 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :שדרות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
611-0278119
שם התכנית :שצ"פ בורכוב  ,שדרות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס',611-0278119 :
גרסת התכנית :הוראות  21 -תשריט 8 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
115 /03 /21
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שדרות רחוב :בר-לב חיים.
יישוב :שדרות רחוב :בורוכוב .
בין רחובות בורוכוב ובר-לב חיים ,שדרות
גושים וחלקות:
גוש ,1881 :מוסדר ,חלקי חלקות.60 ,37 ,28 ,22 ,14 :
קואורדינטה X: 160709
קואורדינטה Y: 604157
מגרשים:
 811 - 811בהתאם לתכנית 115/03/21
מטרת התכנית:
הסדרת שטח מבנים ומוסדות ציבור ,מסחר  ,שצ"פ וחניון.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מאזור מסחרי ושטח ספורט למבנים ומוסדות
ציבור ,מסחר ,שטח ציבורי פתוח וחניון.
ב .קביעת זכויות  ,הנחיות ומגבלות בנייה.
ג .קביעת בקווי בניין.
ד .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה
ה .קביעת שימושים.
ו .הסדרת מעגל תנועה הקיים בפועל

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/06/2017ובילקוט הפרסומים  ,7535התשעז ,עמוד ,7205
בתאריך 03/07/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טל' .08-6263795
וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה שדרות ,ככר הנשיא
שדרות טל'  ,08-6892745וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט
של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :בני שמעון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
625-0183616
שם התכנית :הרחבת קיבוץ כרמים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס',625-0183616 :
גרסת התכנית :הוראות  57 -תשריט 42 -
איחוד וחלוקה :תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד
וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
		
סוג היחס
מס' התכנית
2 /286 /02 /7
		
שינוי
286 /02 /7
		
שינוי
56 /305 /02 /7
		
שינוי
תממ23 /14 /4 /
אישור ע"פ תמ"מ
תמא22 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא /34 /ב3 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כרמים .
כ 4-ק"מ צפונית לצומת שוקת.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 100011 :חלקי חלקות.16 ,6 :
גוש 100218 :חלקי חלקות.30 ,28 ,23 :
גוש 100864 :חלקות במלואן,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 :
,33 ,32 ,31 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
.40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34
גוש 100864 :חלקי חלקות.30 ,29 :
גוש 100865 :חלקות במלואן.10 ,9 ,8 ,7 :
גוש 100865 :חלקי חלקות.6 ,5 ,4 ,3 :
גוש 100871 :חלקות במלואן.14 ,13 ,9 ,8 :
גוש 100871 :חלקי חלקות.11 ,10 ,7 :
גוש 100876 :חלקי חלקות.1 :
גוש 400611 :חלקי חלקות.1 :
גוש 999999 :חלקי חלקות.9999 :
קואורדינטה X: 192272
קואורדינטה Y: 582261
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת הקיבוץ ולשינויים ביעודי
קרקע בתחומו ,כמפורט להלן:
א .הגדלת מס' יחידות הדיור עד  350יח"ד ,ע"י תוספת שטחים
למגורים כתוצאה מהרחבת הקיבוץ מעבר לגבולותיו

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

ב.
ג.

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

המאושרים במזרחו ,ושינויים ביעודי קרקע בתוך הקיבוץ
(שטח פרטי פתוח ,אזור תעשיה) ליעוד של מגורים.
הגדלת מגרש למתקנים הנדסיים.
הקצאת מגרשים למבני ציבור וחינוך עבור מכינה קדם
צבאית ,גני ילדים ,מקווה ובית כנסת ,על ידי הקטנת אזור
ספורט במרכז הישוב ועל חשבון שטח פרטי פתוח ואזור
מגורים בצפון הישוב.
הגדלת מגרש לאזור משולב מבני ציבור ומסחר על חשבון
מגרש לתעשיה ושטח למבני משק.
הקצאת מגרש לתעשיה במזרח הישוב במקום שטחי התעשיה
במרכז הישוב שהומרו למגורים ולמבני ציבור ומסחר.
הגדלת השטח לאירוח כפרי (תיירות) עקב הזזת כביש הגובל
בחלקו הדרומי -על חשבון חלק מאזור הספורט הדרומי.
הגדרה חדשה למגרש החניון ליד המרכז הוותיק של הקיבוץ.
שינוי נתיבו של הכביש המפריד בין אזור הספורט הצפוני
לאזור המגורים.
שינוי ייעוד קרקע משפ"פ לאזור משקי במגרש הצמוד
לתחנת התדלוק בדרום.
יצירת אזור ספורט (אתגרי) עבור הפיינטבול ואורוות
הסוסים לרכיבה.

עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד משטח שלא חלה עליו תכנית מקומית ,מאזורי
מגורים ,משטח לבניני ציבור ,משטח פרטי פתוח ,מאזור
תעשיה ,מאזור לבניני משק ,מאזור ספורט ,משטח ציבורי
פתוח ,מדרך מאושרת ,מאזור תיירות ,נופש וארועים ,מחניה
ומקרקע חקלאית -למגורים ,לתעשיה ,למתקנים הנדסיים,
למבני משק ,למבנים ומוסדות ציבור ,לאירוח כפרי ,לשטח
ציבורי פתוח ,לשטח פרטי פתוח ,לספורט ונופש ,לדרך
מוצעת ,לחניון ולמסחר ומבנים ומוסדות ציבור.
ב .קביעת שטחי הבנייה המירביים ביעודי הקרקע המיועדים
לבנייה.
ג .קביעת התכליות והשימושים במגרשים.
ד .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ה .קביעת קווי בנין במגרשים.
ו .קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכליים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 3/8/2017ובילקוט הפרסומים  ,7562התשעז ,עמ'  ,8379בתאריך
7/8/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טל' .08-6263795
וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בני שמעון ,בית קמה
בית קמה  85300טל'  ,08-6257920וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :ערבה תיכונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'322 /03 /30 :
שם התכנית :צוקים (מס' קודם  /30מק)3025 /
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'322 /03 /30 :
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
266 /02 /30
שינוי
287 /03 /30
שינוי
כפיפות  /10מק3002 /
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :צוקים רחוב :צוקים .
הישוב צוקים -כל התחום לפיתוח
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש 39042 :חלקות במלואן.1 :
קואורדינטה X: 216000
קואורדינטה Y: 489000
מטרת התכנית:
שינוי מערך הדרכים והגדלת רוחב דרכים,הוספת שטחים
ציבוריים פתוחים ,וביצוע שינויים בגבולות ושימושים של
יעודים קיימים בתכנית מאושרת וביטול שלבי פיתוח והקמה
אשר נקבעו לעת הקמת הישוב
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תכנית זו מעדכנת פריסה של יעודי קרקע אשר אושרו
בתכניות קודמות ועדכון שימושים מותרים ,ללא הוספת
יעודים חדשים ,הנובעים מפיתוחו של הישוב ,הסקת
מסקנות מתהליך הפיתוח והבנת תהליכי תפקוד ומגבלות,
כל זאת בסמכות ועדה מחוזית.
 .2ביטול דרכי גישה לרכב מאזורי מגורים למיזמים תיירותיים
ועדכון דרך הגישה.
 .3ביטול דרכי גישה מאזור תעשיה קלה ומלאכה לאזור מגורים.
 .4הרחבת דרכים פנימיות בישוב.
 .5שינוי ייעוד אזור חקלאות מיוחד לאטרקציה תיירותית
עבור תיירות חקלאית.
 .6שינוי ייעוד שטח מלונאות ונופש ב' למלונאות/אכסון
תיירותי עבור מיזם תיירותי עצמאי לכפר נופש זעיר.
 .7שינוי ייעוד שטחי מלונאות ונופש א' ו -ב' לתיירות ,עבור
פיתוח כפר אומנים מקומי.
 .8החלפת שטחים שייעודם מלאכה ותעשיה זעירה בשטחים
שייעודם תעשיה קלה ומלאכה ושטחים שייעודם מבני
מלאכה ומסחר מיוחד בשטחים שיעודם מסחר ותעשיה
קלה ומלאכה.
 .9הוספת שטחי ש.צ.פ .ע"י החלפתם ביעודים אחרים וע"י
הקצאתם מחדש בשטח שייעודו שימור נופי ,לצורך פיתוח
מקומי.
 .10שינוי ייעוד מלונאות אכסון מלונאי (הנחיות מיוחדות)
וייעוד שטחים פתוחים (שימור נופי) לייעוד נחל ,בהתאם
להנחיות תמ"א /34ב.3/
 .11חלוקה ושינויי גבולות תאי שטח בתוך תחומי היעודים,
על פי תכניות חלוקה מאושרות.
 .12הסדרת תאי שטח עבור מתקנים הנדסיים בהתאם לנדרש.
 .13ביטול שלבי פיתוח אשר נקבעו בתכנית .266/02/30
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/01/2017ובילקוט הפרסומים  ,7433התשעז ,עמוד ,2677
בתאריך 26/01/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טל' .08-6263795
וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה ,ספיר
 ,86825וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
.www.iplan.gov.il
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מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :ערבה תיכונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'324 /03 /30 :
שם התכנית :אתר לטיפול בפסולת אורגנית
(קומפוסטציה) ופסולת יבשה  -ערבה תיכונה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'324 /03 /30 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
שינוי
285 /02 /30
כפיפות תמא4 /16 /
כפיפות תמא /34 /ב3 /
כפיפות תממ /14 /4 /א
ללא שינוי  /30ני100 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
האתר המוצע ממוקם מדרום מזרח למרכז ספיר ומערבית
לכביש 90
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,39044 :מוסדר ,חלקי חלקות.15 ,2 :
קואורדינטה X: 219500
קואורדינטה Y: 500750
מטרת התכנית:
הקמת אתר קומפוסטציה בטכנולוגיה מבוקרת של פסולות
אורגניות ואתר להטמנת פסולת יבשה.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי משטח "ללא ייעוד בתכנית מקומית" ליעוד ''פסולת''. קביעת התכליות והשימושים המותרים. קביעת זכויות ומגבלות בנייה. קביעת הנחיות סביבתיות. קביעת מועדי ביצוע. קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/08/2017ובילקוט הפרסומים  ,7562התשעז ,עמוד ,8380
בתאריך 07/08/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טל' .08-6263795
וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה ,ספיר
 ,86825וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
.www.iplan.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :ערבה תיכונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
3 /313 /03 /30
שם התכנית :תיירות חוץ מושבית חצבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'3 /313 /03 /30 :

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
11 /101 /02 /10
שינוי
כפיפות תמח4 /14 /
כפיפות תמא8 /
כפיפות תמא /34 /ב3 /
ללא שינוי 1 /313 /03 /30
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חצבה רחוב.:
שולי שטחי החקלאות של מושב חצבה
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 39052 :חלקי חלקות.3 :
גוש 39242 :חלקי חלקות.6 - 2 :
גוש 39243 :חלקי חלקות.10 ,5 - 4 :
קואורדינטה X: 226000
קואורדינטה Y: 520000
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מיזמים תיירותיים המהווים
מקור פרנסה נוסף לתושבי חצבה והאזור והנם חלק ממדיניות
המועצה האזורית להרחבת מקורות הפרנסה בערבה בדגש על
ענף התיירות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע מחקלאות לתיירות ונחל
 .2קביעת זכויות והוראות בנייה וקווי בניין
 3קביעת הנחיות בינוי
 .4התווית דרכי גישה למיזמים התיירותיים באמצעות זיקת
הנאה למעבר בשטחים חקלאיים
 .5קביעת תנאים למתן היתרי בנייה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 06/07/2017ובילקוט הפרסומים  ,7545התשעז ,עמוד ,7668
בתאריך 17/07/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טל' .08-6263795
וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה ,ספיר
 ,86825וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
.www.iplan.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :ערבה תיכונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
657-0210336
שם התכנית :תחנת תדלוק  -מיצד חצבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס',657-0210336 :
גרסת התכנית :הוראות  42 -תשריט 21 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
שינוי
251 /02 /10
 /30מק3022 /
שינוי
כפיפות תמא4 /18 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חצבה
מיצד חצבה
גושים וחלקות:
גוש ,39061 :מוסדר ,חלקי חלקות.8 :
קואורדינטה X: 223450
קואורדינטה Y: 524730
מגרשים:
7א 7 -ב בהתאם לתכנית 251/02/10
מטרת התכנית:
העתקת מיקום תחנת תדלוק וקיצור דרך גישה לתחנה תוך
החלפת שטחים ושינוי ייעוד משצ"פ לתחנת תדלוק ומסחר
ולהפך.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מתחנת תדלוק ומסחר במיקום הקיים ,ליעוד שצ"פ
 .2שינוי ייעוד משצ"פ ליעודים של תחנת תדלוק ומסחר.
 .3שינוי ייעוד מדרך ליעוד שצ"פ
 .4ביטול דרך קיימת
 .5שינוי קווי בניין
 .6קביעת זכויות בנייה
 .7קביעת שימושים ותכליות מותרות.
 .8קביעת הנחיות סביבתיות.
 .9קביעת תנאים למתן היתרי בנייה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/08/2017ובילקוט הפרסומים  ,7547התשעז ,עמוד ,7777
בתאריך 19/07/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טל' .08-6263795
וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה ,ספיר
 ,86825וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
.www.iplan.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0270264
שם התכנית :מגרש  910שכ' ד' שגב שלום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נגב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס' 652-0270264 :גרסת
התכנית :הוראות  7 -תשריט 5 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
 /7במ /19 /א
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שגב שלום.
מגרש  910שכ' ד' שגב שלום.
קואורדינטה X: 184597
קואורדינטה Y: 566876
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 100779 :חלקות במלואן.96 :
גוש 100779 :חלקי חלקות.105 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע ממסחר למגורים ומסחר משולב במגרש 910
שכ' ד' שגב שלום.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד ממסחר למגורים ומסחר משולב.
ב .קביעת אחוזי בנייה למסחר ולמגורים.
ג .קביעת השימושים המותרים והמגבלות..
ד .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ה .קביעת זכויות ,מגבלות והנחיות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון  .www.iplan.gov.ilכל 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
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון08-6230966:
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 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0450130
שם התכנית :מגרש  157שכ'  8לקיה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נגב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס' 652-0450130 :גרסת
התכנית :הוראות  7 -תשריט 7 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
 /7במ164 /
שינוי
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :לקיה ,מגרש  157שכונה  8לקיה.
קואורדינטה X: 186812
קואורדינטה Y: 580684
גושים וחלקות:
גוש ,100217 :מוסדר ,חלקות במלואן.1 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית ל 4 -יח"ד במגרש  157שכ' ,8לקיה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי קוי בנין כמסומן בתשריט מצב מוצע.
ב .קביעת שטחי בנייה המירביים לשטחים עיקריים ושטחי שירות.
ג .הגדלת מס' יח"ד מ 2-יח"ד ל 4 -יח"ד.
ד .קביעת השימושים המותרים ,המגבלות והנחיות בנייה.
ה .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון  .www.iplan.gov.ilכל 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
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון08-6230966:
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 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0474312
שם התכנית :מגרש  63שכ'  7לקיה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נגב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס' 652-0474312 :גרסת
התכנית :הוראות  7 -תשריט 6 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
362 /03 /7
שינוי
10 /183 /02 /7
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :לקיה.
מגרש  63שכונה  7לקיה.
קואורדינטה X: 186855
קואורדינטה Y: 581182

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

גושים וחלקות:
גוש ,217003 :מוסדר ,חלקי חלקות.1 :
גוש ,999999 :מוסדר ,חלקי חלקות.9999 :

מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה למגרש מגורים א' שינוי קווי בניין,קביעת
יח"ד ומס' מבנים במגרש  126שכ'  1ערערה בנגב.

מטרת התכנית:
הסדרת אחוזי בנייה לבנין מגורים א' עם חזית מסחרית,קביעת
יח"ד ל 4 -יח"ד במגרש  63שכונה  7לקיה.

עיקרי הוראות התכנית:
א .הגדלת אחוזי בנייה לבניין מגורים א' לשטחים עיקריים
ושטחי שירות.
ב .שינוי קווי בנין כמסומן בתשריט מצב מוצע.
ג .קביעת שימושים מותרים ומגבלות בנייה.
ד .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ה .קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדרכלי.
ו .קביעת מס' יח"ד ל 4 -יח"ד.
ז .קביעת זכויות,מגבלות והנחיות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת אחוזי בנייה למגורים א' עם חזית מסחרית.
 .2קביעת קווי בנין.
 .3קביעת תכליות ושימושים והוראות בנייה.
 .4קביעת מס' יח"ד.
 .5קביעת גובה הבנייה.
 .6קביעת הוראות פיתוח.
 .7קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון  .www.iplan.gov.ilכל 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
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון08-6230966:
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 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
652-0355461
שם התכנית:מגרש  126שכ'  1ערערה בנגב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס',652-0355461 :
גרסת התכנית :הוראות  13 -תשריט 11 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
2 /312 /03 /7
שינוי
3 /310 /02 /7
שינוי
כפיפות 4 /41 /1
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ערערה בנגב  ,121שכונה  1בית  126ערערה בנגב.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 100807 :חלקות במלואן.131 :
גוש 100807 :חלקי חלקות.122 :
קואורדינטה X: 202871
קואורדינטה Y: 563270

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/06/2017ובילקוט הפרסומים  ,7525התשעז ,עמוד ,6735
בתאריך 14/06/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טל' 08-
 .6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב מזרחי,
טלפון ,08-6230966:וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
603-0154625
שם התכנית :שינוי ייעוד למסחר ,תעסוקה,
ומסוף תחבורה  -שער רכבת אשדוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
אשדוד מופקדת תכנית מפורטת מס' 603-0154625 :גרסת
התכנית :הוראות  60 -תשריט 33 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
		
סוג היחס
121 /03 /3
		
שינוי
62 /101 /02 /3
		
שינוי
101 /02 /3
		
שינוי
35 /101 /02 /3
		
שינוי
22 /101 /02 /3
		
שינוי
20 /101 /02 /3
		
שינוי
תממ51 /3 /
		
כפיפות
תמא23 /
		
כפיפות
תממ14 /4 /
		
כפיפות
ד82 /101 /02 /3 /
		
כפיפות
3 /121 /03 /3
		
כפיפות
1 /121 /03 /3
		
כפיפות
5 /101 /02 /3
		
כפיפות
תמא4 /18 /
		
כפיפות
תמא /34 /ב4 /
		
כפיפות
תמא /34 /ב5 /
		
כפיפות
תתל8 /4 /3 /
אישור ע"פ תת"ל
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשדוד רחוב :דרך בגין מנחם .1
בכניסה הדרומית לעיר ממחלף "עד הלום" ,מצפון מערב
לתחנת הרכבת.
קואורדינטה X: 168302
קואורדינטה Y: 631603
גושים וחלקות:
גוש ,180 :מוסדר ,חלקות במלואן.19 ,18 ,16 ,15 :
גוש ,180 :מוסדר ,חלקי חלקות,20 ,17 ,14 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 :
.54 ,26 ,25 ,24 ,23 ,21
גוש ,181 :מוסדר ,חלקי חלקות.61 ,60 ,17 ,16 ,15 ,14 ,7 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע למסחר ותעסוקה ומסוף תחבורה -אשדוד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד ממרכז תחבורה ואחסנה ליעוד מסחר ותעסוקה,
ומרכז תחבורה.
 .2שינוי קווי בנין
 .3שינוי גובה בנייה.
 .4קביעת זכויות בנייה
 .5קביעת זיקת הנאה למעבר להולכי רגל.
 .6קביעת הוראות והנחיות בינוי בהתאם.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון  .www.iplan.gov.ilכל 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
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
אשדוד ,הגדוד העברי  10אשדוד  77100טלפון08-8545304:
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 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשדוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
603-0271296
שם התכנית :מתחם אבן עזרא ,אשדוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס',603-0271296 :
גרסת התכנית :הוראות  25 -תשריט 12 -
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
3 /65 /4
שינוי
כפיפות 78 /101 /02 /3
ללא שינוי 603-0295667
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשדוד רחוב :אבן עזרא .33
יישוב :אשדוד רחוב :אליאשוילי .2 , 4
יישוב :אשדוד רחוב :אבן עזרא .27 , 31 , 35
יישוב :אשדוד רחוב :אליאשוילי .4
יישוב :אשדוד רחוב :ביאליק .43
יישוב :אשדוד רחוב :אליאשוילי .6
יישוב :אשדוד רחוב :אבן עזרא .29
המתחם בחלקו הדרומי של רובע ה':
רחוב אבן עזרא ממערב ,ארלוזורוב מצפון אליאשווילי ממזרח
וביאליק מדרום.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 2071 :חלקות במלואן.70 ,69 ,64 ,62 ,61 ,59 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 :
גוש 2071 :חלקי חלקות.299 ,298 ,231 ,63 :
קואורדינטה X: 166650
קואורדינטה Y: 633700
מטרת התכנית:
חידוש מרקם עירוני בין צירי התנועה-משה אבן עזרא,
ארלוזורוב ואליאשוילי ,קביעת הנחיות למבני ציבור ,קביעת
זכויות והוראות בנייה עבור  648יח"ד וקביעת יעודי קרקע,
זכויות בנייה והנחיות בינוי במסגרת הליך של פינוי-בינוי,
באופן ביצוע של בינוי פינוי.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1א .שינוי ייעוד ממגורים למגורים ד' בתאי שטח 01,02,03
ב .שינוי ייעוד ממגורים לשב"צ
 .2קביעת הוראות בנייה עבור:
א .תוספת יחידות דיור במסגרת בינוי-פינוי מ 144-יח"ד
ל 648יח"ד (לפי יחס של )1:4.5
ב .שינוי גובה הבניינים מ 4קומות קיימות ל 38קומות
מגורים ו 2-קומות טכניות חלקיות ,מעל קומת קרקע
ועד  4מרתפי חניה.
 .3קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה.
 .4קביעת הנחיות סביבתיות
 .5קביעת זכויות בנייה
 .6קביעת שימושים מותרים
 .7קביעת שלביות בנייה
 .8איחוד וחלוקה
 .9קביעת זיקת הנאה
 .10הרחבת דרך ויצירת כיכר תנועה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/09/2016ובילקוט הפרסומים  ,7352התשעו ,עמוד ,10301
בתאריך 28/09/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טל' .08-6263795

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אשדוד ,הגדוד
העברי  10אשדוד  77100טלפון ,08-8545304:וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשדוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
603-0387118
שם התכנית :שינוי לתמ"א /37ז -
חיבור מפעל יהודה פלדות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'603-0387118 :
גרסת התכנית :הוראות  21 -תשריט 15 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
101 /02 /3
שינוי
603-0209684
החלפה
1 /115 /03 /3
החלפה
30 /101 /02 /3
החלפה
11 /115 /03 /3
החלפה
תמא /37 /ז
פירוט
כפיפות תמא35 /
כפיפות תמא /36 /א
כפיפות תמא23 /
כפיפות תמא /34 /ב3 /
כפיפות תתל23 /
כפיפות תמא /37 /ת
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תמא1 /37 /
כפיפות תמא /10 /ד10 /
כפיפות תממ14 /4 /
כפיפות תמא9 /23 /
כפיפות תמא /37 /א1 /
כפיפות 22 /101 /02 /3
כפיפות 20 /101 /02 /3
כפיפות 62 /101 /02 /3
כפיפות 5 /101 /02 /3
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשדוד רחוב :היזמה .7
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 2296 :חלקי חלקות.51 :
גוש 2298 :חלקות במלואן.12 ,11 ,10 :
גוש 2298 :חלקי חלקות.53 ,49 ,9 ,8 :
קואורדינטה X: 170005
קואורדינטה Y: 638563
מגרשים:
603-0209684בהתאם לתכנית 1B - 1B
מטרת התכנית:
ביטול חיבור מפעל יהודה פלדות למערכת הולכת הגז הטבעי.

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

עיקרי הוראות התכנית:
(א) ביטול ייעוד הקרקע למתקנים הנדסיים עפ"י תמ"א
/37ז והשבת ייעוד התעשיה וזכויות הבנייה בו בהתאם
לתכנית מס' .11 /115 /03 /3
(ב) הקטנת מגבלות בנייה ופיתוח שנקבעו מתוקף תמא/37/ז
לגבולות הנדרשים לפי תכנית חלוקת הגז הטבעי
דר /3 /גזחל 117 /ולפי צינור הגז הטבעי הקיים.
(ג) קביעת הוראות ומגבלות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/08/2017ובילקוט הפרסומים  ,7571התשעז ,עמוד ,8737
בתאריך 20/08/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טל' .08-6263795
וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אשדוד ,הגדוד
העברי  10אשדוד  77100טל'  ,08-8545304וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
605-0285890
שם התכנית :מתחם רדיו דרום באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר
שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' 605-0285890 :גרסת התכנית:
הוראות  36 -תשריט 24 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
125 /108 /03 /5
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :ארלוזורוב .51
המתחם ממוקם ברח' ארלוזורוב בשכונה ג' בבאר שבע.
קואורדינטה X: 181447
קואורדינטה Y: 574179
גושים וחלקות:
גוש ,38127 :מוסרד ,חלקי חלקות.12 :
מגרשים:
 1 - 1בהתאם לתכנית 125 /108 /03 /5
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם משולב מגורים ,מסחר
ותעסוקה ברחוב ארלוזורוב  ,51באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד הקרקע מאזור מסחרי למגורים משולב מסחר
ותעסוקה.
 .2קביעת תכליות ושימושים.
 .3קביעת זכויות ,הנחיות ומגבלות בנייה.
 .4קביעת קווי בניין.
 .5קביעת הוראות בינוי.
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קביעת הנחיות סביבתיות ובנייה ירוקה.
קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון  .www.iplan.gov.ilכל 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
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר
שבע ,בגין מנחם  2באר שבע טלפון08-6463807:
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 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :רהט

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
618-0381103
שם התכנית :מגרש מס'  811במתחם  ,2רהט.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס',618-0381103 :
גרסת התכנית :הוראות  14 -תשריט 6 -
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
411 /03 /17
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רהט רחוב :אלפורת .811
מגרש מס'  811/1-2-3במתחם  , 2רהט.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 100818 :חלקות במלואן.67 :
גוש 100818 :חלקי חלקות.94 :
קואורדינטה X: 178271
קואורדינטה Y: 587604
מגרשים:
 811 - 811בהתאם לתכנית 411 /03 /17
מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים. שינוי ייעוד קרקע ממגורים ב' למגורים א'.הגדלת זכויות בנייה ל  100%לכל מגרש.שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.עיקרי הוראות התכנית:
קביעת זכויות ומגבלות בנייהקביעת קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.-קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
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קביעת תנאים למתן היתר בנייה. קביעת תכליות ושימושים.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/06/2017ובילקוט הפרסומים  ,7525התשעז ,עמוד ,6728
בתאריך 14/06/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  ,84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
רהט ,רהט טלפון ,08-9914874:וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :חוף אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
633-0183913
שם התכנית :קרית חינוך יד מרדכי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס',633-0183913 :
גרסת התכנית :הוראות  37 -תשריט 17 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
151 /03 /6
שינוי
4 /151 /03 /6
שינוי
כפיפות תממ43 /14 /4 /
כפיפות 39 /234 /02 /6
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יד מרדכי .
קיבוץ יד מרדכי
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 2841 :חלקי חלקות.8 ,3 :
גוש 2852 :חלקי חלקות.16 ,7 ,5 :
קואורדינטה X: 158400
קואורדינטה Y: 611400
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרה של מרכז חינוכי קיים
והרחבתו בהתאם לצורכי הקהילה שהוא משרת ,הסדרת
מערכת הדרכים ,התנועה והחניה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי לחניון ואזור מבנים
ומוסדות ציבור.
 .2קביעת הוראות בדבר התכליות ,השימושים ,קווי בנין,
מס' הקומות ,שטחי ואחוזי הבנייה ,הנחיות בינוי ,עיצוב
ופיתוח סביבתי ,הוראות סביבתיות ,הוראות לפיתוח
תשתיות וקביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בייעודי
הקרקע כמפורט בתכנית.
 .3הגדלת זכויות הבנייה בייעוד מבנים ומוסדות ציבור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/05/2017ובילקוט הפרסומים  ,7513התשעז ,עמוד ,6224
בתאריך 29/05/2017

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
חוף אשקלון ,אשקלון  ,78100וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :לכיש

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
634-0279398
שם התכנית :מרכז כפרי נהורה  -הרחבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה לכיש
מופקדת תכנית מפורטת מס' ,634-0279398 :גרסת התכנית:
הוראות  31 -תשריט 22 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
 /6במ35 /
שינוי
4 /125 /03 /6
שינוי
כפיפות  /6מק2046 /
כפיפות 5 /125 /03 /6
כפיפות  /6מק2030 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מרכז כפרי נהורה
קואורדינטה X: 172000
קואורדינטה Y: 614500
גושים וחלקות:
מוסדר:
גושים בשלמות.2917 ,1337 :
גוש 1322 :חלקי חלקות.63 ,62 ,58 :
גוש 1323 :חלקות במלואן.106 ,101 ,100 ,99 ,98 ,96 ,86 :
גוש 1323 :חלקי חלקות,88 ,84 ,82 ,80 ,78 ,76 ,74 ,72 ,70 ,69 ,67 :
.102 ,94 ,90
גוש 1336 :חלקות במלואן,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 :
,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18
,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38
,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57
,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77
.111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97
גוש 1336 :חלקי חלקות.88 :
מטרת התכנית:
 תוספת  35יח"ד צמודות קרקע ,לישוב נהורה( ,וביטול 2מגרשים-יח"ד שאינם ניתנים למימוש) כך שסה"כ יח"ד
בישוב יהיה  378יח"ד
 תכנון דרך עוקפת דרומית המיועדת לשרת את ההרחבההדרומית ותקל על התנועה במרכז הישוב והיציאה ממנו.
 שינוי ייעוד משצ"פ למבנים ומוסדות ציבור ממזרח למגרשהספורט הקיים שיאפשר פיתוח מיזמים מיוחדים.
 ביטול שטח המיועד למלאכה ותעשיה זעירה בכניסהלישוב לטובת מגרשי מגורים ודרך מוצעת

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 .1הוספת  35יח"ד לישוב כפרי הכולל  345יח"ד מאושרות,
כך שסה"כ יח"ד בישוב יהיה  378יח"ד.
 .2שינוי ייעוד של  2מגרשי מגורים לשצ"פ (בשל חוסר
אפשרות למימוש בנייה).
 .3תכנון מערכת דרכים
 .4שינוי ייעוד משצ"פ למבנים ומוסדות ציבור
 .5קביעת הוראות שימושים הנחיות וזכויות ומגבלות בנייה
בכל יעודי הקרקע
 .6קביעת התנאים למתן היתרי בנייה
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון  .www.iplan.gov.ilכל 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
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
לכיש ,נהורה  79340טלפון08-6871685:
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 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :ערבה תיכונה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
657-0365726
שם התכנית :מט"ש חצבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
 ,657-0365726גרסת התכנית :הוראות  32 -תשריט 25 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
58 /100 /02 /10
שינוי
313 /03 /30
שינוי
משד48 /
שינוי
תמא34 /
פירוט
כפיפות תממ14 /4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חצבה ,מזרחית לישוב חצבה
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 39052 :חלקי חלקות.11 ,3 :
גוש 39152 :חלקי חלקות.6 ,5 ,4 ,1 :
גוש 39241 :חלקי חלקות.173 ,156 :
גוש 39242 :חלקי חלקות.7 :
קואורדינטה X: 227906
קואורדינטה Y: 520045
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מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מט"ש בחצבה
עיקרי הוראות התכנית:
* שינוי ייעוד קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים לייעודים -
שטחים פתוחים ,מתקנים הנדסיים ומגבלות בנייה ופיתוח.
* הסדרת הוראות וזכויות בנייה למט"ש.
* קביעת הנחיות לשיקום המט"ש הישן.
* קביעת שטחים לזיקת הנאה לרכב.
* קביעת שימושים ,הנחיות ומגבלות בנייה.
* קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/07/2017ובילקוט הפרסומים  ,7547התשעז ,עמוד ,7778
בתאריך 19/07/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טל' .08-6263795
וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה ,ספיר
 ,86825וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
.www.iplan.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מערבי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
13 /234 /03 /51
שם התכנית :מושב מלילות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נגב
מערבי מופקדת תכנית מפורטת מס'13 /234 /03 /51 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
5 /234 /03 /7
שינוי
3 /234 /03 /7
שינוי
7 /234 /03 /7
שינוי
כפיפות 328 /02 /7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מלילות ,המושב נמצא דרומית לנתיבות
קואורדינטה X: 161500
קואורדינטה Y: 588750
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 100358 :חלקות במלואן.50 - 1 :
גוש 100359 :חלקות במלואן.30 - 1 :
גוש 100410 :חלקי חלקות.1 :
גוש 100601 :חלקי חלקות.96 :
גוש 100602 :חלקי חלקות.77 :
גוש 100660 :חלקות במלואן.62 - 1 :
גוש 100661 :חלקות במלואן.27 - 1 :
גוש 100661 :חלקי חלקות.29 - 28 :
גוש 100662 :חלקות במלואן.15 - 1 :
גוש 100812 :חלקי חלקות.1 :
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מגרשים:
 901-911בהתאם לתכנית 5 /234 /03 /7
 108 ,109-160א' 101-108 ,בהתאם לתכנית 7 /234 /03 /7
מטרת התכנית:
הסדרת מצב קיים בפועל של  62חלקות א' ושינויים במרכז
היישוב ע"י קביעה ושינוי ייעודי קרקע ,קביעת הנחיות ,זכויות
ומגבלות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת הוראות ,זכויות ומגבלות בנייה בתחום התכנית. שינוי ייעוד של קרקע כמפורט בתשריט. קביעת השימושים המותרים לכל יעודי קרקע. קביעת גבולות תאי שטח וגודלם. קביעת  /שינוי קוי בניין. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי הסדרת  /התווית דרכים וביטול דרכים. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותיםכגון :דרכים ,ביוב ,ניקוז ,תקשןרת ,חשמל ,גז וכו'.
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון  .www.iplan.gov.ilכל 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
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מערבי ,טלפון08-6834700:
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 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0202093
שם התכנית :הגדלת זכויות בנייה במגרשים 3,21
בשכונה  24בכסייפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נגב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס' 652-0202093 :גרסת
התכנית :הוראות  12 -תשריט 11 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
2 /248 /02 /7
שינוי
316 /03 /7
שינוי

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כסייפה ,שכונה  24מגרש  3כסייפה
קואורדינטה X: 207685
קואורדינטה Y: 573011
גושים וחלקות:
גוש ,100073 :מוסדר ,חלקי חלקות.9999 :
מגרשים:
 3 - 3בהתאם לתכנית 316 /03 /7
מטרת התכנית:
 .1הגדלת זכויות הבנייה ותוספת יחידות דיור למגורים
במגרשים  3ו 21
 .2שינוי קווי בניין צידיים ואחוריים
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינויי ייעוד ממגורים א' למגורים ב'
 .2קביעת זכויות ,מגבלות והנחיות בנייה.
 .3תוספת יחידות דיור במגרש  3ל  6יח"ד ,ובמגרש  21ל  9יח"ד
 .4קביעת התכליות והשימושים המותרים וקביעת הנחיות
בינוי ועיצוב אדריכלי
 .5קביעת תנאים למתן היתרי בנייה
 .6קביעת קווי הבניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון  .www.iplan.gov.ilכל 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
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון08-6230966:
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 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0360461
שם התכנית :תוספת  6מגרשי מגורים חדשים
בשכונה  26בתל שבע.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נגב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס' 652-0360461 :גרסת
התכנית :הוראות  22 -תשריט 12 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
כפיפות 15 /172 /02 /7

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תל שבע.
חזית הרחוב הראשי בצפון לשכונה  26בתל שבע
קואורדינטה X: 186619
קואורדינטה Y: 572621
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 100399 :חלקות במלואן.48 :
גוש 100399 :חלקי חלקות.52 ,51 ,50 :
מגרשים:
 2009 - 2009בהתאם לתכנית 290/03/7
מטרת התכנית:
התכנית מציעה  6מגרשים חדשים למגורים עם חזית מסחרית
לכיוון הכביש הראשי בשכונה  26תל שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי יעודי קרקע ממגורים א' למגורים ב' עם תוספת חזיתמסחרית למגרשים .1-6
 שינוי ייעוד לחלק מדרך מאושרת למגורים ב'. קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים. קביעת תכליות ,השימושים והנחיות כלליות לתשתיות. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה. קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון  .www.iplan.gov.ilכל 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
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון08-6230966:
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 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0481341
שם התכנית :מגרש  35שכ 2ב ערערה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה – ( 1965להלן" :החוק") ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נגב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס'652-0481341 :
גרסת התכנית :הוראות  9 -תשריט 4 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
4 /311 /03 /7
שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ערערה בנגב  ,8מגרש  8שכ 2ב ערערה
קואורדינטה X: 203075
קואורדינטה Y: 563470

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ערערה בנגב.
מגרש  35שכ 2ב ערערה
קואורדינטה X: 203125
קואורדינטה Y: 563580

גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 5/100084 :חלקות במלואן.22 :
גוש 5/100084 :חלקי חלקות.153 :

גושים וחלקות:
גוש ,5/100084 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.9999 :

מגרשים:
 8 - 8בהתאם לתכנית 4/311/03/7

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת המצב הקיים ע"י הגדלת
אחוזי בנייה במגרש  35שכ" 2ב ערערה.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת המצב הקיים ע"י הגדלת
אחוזי בנייה במגרש  8שכ" 2ב ערערה.

עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת שטחי בנייה המרביים. קביעת מס' קומות. קביעת מס' יח"ד. שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים. קביעת זכויות ,מגבלות והוראות בנייה. קביעת התכליות והשימושים. -קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת שטחי בנייה המרביים. קביעת מס' קומות מ  2ל .3 קביעת מס' יח"ד מ  2ל .4 שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים. קביעת זכויות ,מגבלות והוראות בנייה. קביעת התכליות והשימושים. -קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון  .www.iplan.gov.ilכל 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
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון08-6230966:

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון  .www.iplan.gov.ilכל 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
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון08-6230966:

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 -

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 -

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מערבי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0488189
שם התכנית :מגרש  8שכ 2ב ערערה בנגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
651-0179499
שם התכנית :אתר קומפוסטציה-קיבוץ עין השלושה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נגב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס' 652-0488189 :גרסת
התכנית :הוראות  8 -תשריט 4 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
4 /311 /03 /7
שינוי

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס',651-0179499 :
גרסת התכנית :הוראות  53 -תשריט 34 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
כפיפות תמא4 /16 /
כפיפות 488 /02 /7
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ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עין השלשה
שטחים חקלאיים צפון-מזרחית לקיבוץ עין השלושה
גושים וחלקות:
גוש ,1/100320 :מוסדר ,חלקי חלקות.22 ,9 ,8 ,3 :
קואורדינטה X: 144275
קואורדינטה Y: 584658
מטרת התכנית:
הרחבת תכולת התוצרים הנקלטים בהליך הקומפוסטציה,
לפסולת אורגנית המפורדת במקור ממשקי הבית וגזם.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מ"שטח משולב לאתר קומפוסט" ל" -קרקע
חקלאית ומתקנים הנדסיים".
ב .קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב.
ג .קביעת הוראות למניעת מפגעים סביבתיים והנחיות
לתפעול האתר.
ד .קביעת שימושים מותרים ,הנחיות ,זכויות ומגבלות בנייה.
ה .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/08/2017ובילקוט הפרסומים  ,7562התשעז ,עמוד ,8381
בתאריך 07/08/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טל' .08-6263795
וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב מערבי ,טל'
 ,08-6834700וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
דוד לפלר
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז דרום

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ל.ד הנתיב כח אדם והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-362056-7
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,1.11.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
לאון דוידוב ,מרח' אברהם הרצפלד  ,22תל אביב ,טל' ,2111100-050
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.1.2018
בשעה  ,20.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

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

רוני דואק אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-563935-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אהרן דואק ,מרח' תובל  ,23רמת גן ,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  ,7.2.2018בשעה
 ,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.
אהרן דואק ,מפרק

י.ג .גבים בע"מ
(ח"פ )51-452223-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן ציון
משה יאיר איכלר ,מרח' עזרא  ,16ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.2.2018
בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' ישעיהו  ,14ירושלים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
בן ציון משה יאיר איכלר ,מפרק

גלילי נוטרישנלס בע"מ
(ח"פ )51-469413-2
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל'
 ,6218222-03פקס'  ,6218200-03למפרק 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 ,22.2.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

קראון אויאיישן אי.אס ()2010
(ח"פ )51-441698-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,29.10.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את ערן דובדבני ,מרח' אילנות  ,39ראש העין ,טל' ,7070131-054
למפרק החברה.

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

אילן את רונן יזמות בע"מ
(ח"פ )51-511153-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31.10.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נחום יצחקי,
מרח' הלל יפה 28א ,חדרה ,טל'  ,04-6324541למפרק 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  ,4.3.2018בשעה
 ,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.
נחום יצחקי ,עו"ד ,מפרק

בוסתן ארזוני בע"מ
(ח"פ )51-483091-8

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

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

ערן דובדבני ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אברהם ארזוני ,ד"נ חלוצה ,טל'  ,054-9952050למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2018בשעה
 ,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.

אי.פי.טי( .אי.פי.ת.נ ).סחר בע"מ
(ח"פ )51-214672-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל
פיילר ,מרח' צה"ל  ,10תל אביב ,טל'  ,054-4630515למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)

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  ,5.3.2018בשעה
 ,16.00אצל המפרק ,מושב עזוז ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם ארזוני ,מפרק

יוקוטק בע"מ
(ח"פ )51-529099-7

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,4.3.2018בשעה
 ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה

1 788

(בפירוק מרצון)

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,7.11.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עופר טסה ,מרח' אלכסנדרוני  ,5רמת גן ,טל'  ,03-6120111למפרק
החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.3.2018בשעה
 ,10.00אצל עו"ד אבנר סאלם ,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 ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

זיו רועי ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,7.3.2018בשעה
 ,11.00אצל עו"ד אברהם קורן ,רח' מנחם בגין  ,7רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עופר טסה ,מפרק

ד.מ .אופיר  -יועצים לניהול בע"מ
(ח"פ )51-512953-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דוד פרומוב ,מרח' גרושקביץ  ,42קריית מוצקין ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.3.2018בשעה
 ,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.
דוד פרומוב ,מפרק

פיורי פסטה פ"ת בע"מ
(ח"פ )51-457908-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
זיו רועי ,אצל עו"ד אבנר סאלם ,רח' בית הדפוס  ,12ירושלים
 ,9548315טל'  ,052-2518388למפרק 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.

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

טריידקס  500חברה להשקעות בע"מ
(ח"פ )51-237780-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,9.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
נסים אליאס ,מרח' המצביאים  ,67צהלה ,תל–אביב-יפו ,טל'
 ,050-4248995למפרק 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 ,11.3.2018
בשעה  ,9.00אצל משרד עו"ד גלעד ברון ,רח' מנחם בגין ,132
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נסים אליאס ,מפרק

סוריקטה פתרונות בע"מ
(ח"פ )51-530086-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יערה
משעולי ,מרח' שיינקין  ,18דירה  ,5תל–אביב-יפו  ,6523124טל'
 ,073-7695347למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.3.2018
בשעה  ,13.00אצל עו"ד רון הדר ,רח' מונטיפיורי  ,46תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יערה משעולי ,מפרקת
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ג'יה קורהסאנה בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בסירי
לוי רבקה ג'ולו ,מרח' אוסישקין  ,30נתניה ,טל' ,055-9471967
למפרק החברה.

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

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

(ח"פ )51-563794-0
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר
אנטין ,מרח' הנורית  ,89עמיקם  ,3783000טל' ,073-7695347
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 ,13.3.2018
בשעה  ,13.00אצל עו"ד רון הדר ,רח' מונטיפיורי  ,46תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עופר אנטין ,מפרק

אלפרי בע"מ
(ח"פ )51-114666-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שולמית
פרידמן ,מרח' ויצמן  ,18תל–אביב-יפו  ,6423918טל' ,073-7695347
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.3.2018
בשעה  ,13.00אצל עו"ד רון הדר ,רח' מונטיפיורי  ,46תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שולמית פרידמן ,מפרקת

חיים נחמן  770פיתוח תוכנה בע"מ
(ח"פ )51-483771-5

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.3.2018
בשעה  ,18.00במשרדי 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.
בסירי לוי רבקה ג'ולו ,מפרק

אבניו פארק אבן יהודה בע"מ
(ח"פ )51-455391-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויקטור
בוקר ,אצל עו"ד שי חיימובסקי ,רח' ז'בוטינסקי  ,2רמת גן ,טל'
 ,03-7168833למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,15.3.2018בשעה
 ,10.00אצל עו"ד שי חיימובסקי ,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.
ויקטור בוקר ,מפרק

ח.נ .וינפרי בע"מ
(ח"פ )51-433801-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
חאג' אמיר ,מת"ד  ,353כביש ראשי ,אבו סנאן  ,2490500טל'
 ,052-4204136למפרק החברה.

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.3.2018
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

(בפירוק מרצון)
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ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

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

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
הרצל מאירי ,מרח' ויצמן  ,70כפר סבא ,טל' ,054-8188954
 ,09-7675742למפרק החברה.

אופק אפרתי יזמות בע"מ

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

חאג' אמיר ,מפרק

(ח"פ )51-433497-8
(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  ,15.11.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר אפרתי ,מרח'
ליכטנשטיין  ,34/2ירושלים ,טל'  ,050-9240402למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.3.2018
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר אפרתי ,מפרק

נחמה פתרונות אופנה בע"מ
(ח"פ )51-444268-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחמה
דנה קריזה ,מרח' משה סנה  ,16תל–אביב-יפו  ,693011טל'
 ,073-7695347למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.3.2018
בשעה  ,13.00אצל עו"ד רון הדר ,רח' מונטיפיורי  ,46תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דנה נחמה קריזה ,מפרקת

איי בייבי (יבוא ושווק מוצרי תינוקות) בע"מ
(ח"פ )51-459361-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.3.2017
בשעה  ,17.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
הרצל מאירי ,עו"ד ,מפרק

פ.אמ.פי .הפקות וארועים בע"מ
(ח"פ )51-316620-7
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,31.10.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דוד אלפסי ,מרח' מעלה הגת  ,11/25אשקלון ,טל' ,052-8655155
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  ,30.3.2018בשעה
 ,12.00אצל עו"ד שגיא חן ,רח' צה"ל  ,2אשקלון ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד אלפסי ,מפרק

שלגים שיווק והפצת מוצרי נייר בע"מ
(ח"פ )51-164641-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
טובה לוטרינגר ,מרח' זליוונסקי  ,5כפר סבא ,טל' ,050-4466471
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.4.2018בשעה
 ,10.00אצל עו"ד רענן מרום ,רח' אחוזה  ,115רעננה ,לשם הגשת
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דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
טובה לוטרינגר ,מפרקת

י.ק  -איזי דוק בע"מ
(ח"פ )51-393811-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אסף אדר ,מרח' פלי"ם  ,2חלונות הסיטי ,בניין אורן ,חיפה ,33095
טל'  ,077-7890130למפרק 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  ,6.4.2018בשעה
 ,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.
אסף אדר ,עו"ד ,מפרק

צ'יפטוויסטר ישראל בע"מ
(ח"פ )51-461194-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.11.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי שורר,
מרח' יחזקאל קויפמן  ,2תל אביב ,טל'  ,03-6005555למפרק 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  ,7.4.2018בשעה
 ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי שורר ,עו"ד ,מפרק

פאן הצילום בע"מ
(ח"פ )51-389190-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
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כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,31.10.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דוד אלפסי ,מרח' מעלה הגת  ,11/25אשקלון ,טל' ,052-8655155
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  ,30.3.2018בשעה
 ,12.00אצל עו"ד שגיא חן ,רח' צה"ל  ,2אשקלון ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד אלפסי ,מפרק

שוזים אזגד בע"מ
(ח"פ )515574549
(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  ,22/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיה
אלקה זנדמן ,מרח' חזון איש  ,49בני ברק ,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 ,22/04/2018
בשעה  ,19:00אצל יצחק זנדמן ,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.
חיה אלקה זנדמן ,מפרקת

נס נסיה בע"מ
(ח"פ )515232429
(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  ,16/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רן סיון ,מרח' מעלות כיסופים  ,17ירושלים ,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.

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/03/2018
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.
רן סיון ,עו"ד ,מפרק

תיקשוב מתקדם ג.ק .בע"מ
(ח"פ )513981993
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17/10/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
גבריאל קדמה ,מרח' חרוב  ,15עומר ,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 ,07/01/2018
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.
גבריאל קדמה ,מפרק

קיפאיטאפ בע"מ
(ח"פ )515277960
(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  ,25/10/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
קדר יהורן ,מרח' שדה עופרים  ,7עופרה ,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 ,07/01/2018
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.
יצחק קדר יהורן ,מפרק

אקסארטה בע"מ
(ח"פ )514017656
(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  ,20/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יריב
גרשטיין  ,מרח' אוסישקין  ,37רמת השרון ,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 ,20/01/2018
בשעה  ,17:00אצל עו"ד ערן גוטפריד ,רח' אבן גבירול ,68
תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יריב גרשטיין ,מפרק

יפתח דקל ניהול בע"מ
(ח"פ )514524719
(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  ,23/10/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפתח
דקל ,מרח' יצחק חילו 6א ,תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,07/01/2018
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.
יפתח דקל ,מפרק

מרכז שירות משה מדינה בע"מ
(ח"פ )513261883
(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

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלדר
מנורי ,מרח' 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 ,25/03/2018
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

מוסך ברהום יצחק ובניו חשמלאות  2005בע"מ
(ח"פ )513648964
(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  ,19/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
ברהום ,מרח' התומר  ,3ירושלים ,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 ,04/02/2018
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.
יצחק ברהום ,מפרק

ח.ת.כ .חברה להשקעות ולמסחר בע"מ
(ח"פ )514123611
(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  ,22/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ישראל שפירא ,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.

1 794

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/01/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד פריד רונן ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישראל שפירא ,מפרק

סלבין מדיה בע"מ
(ח"פ )515153617
(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  ,22/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דמיטרי סלבין ,מרח' רח  ,4 2380תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/03/2018
בשעה  ,10:00אצל בלס יוקל פרובק ,רואי חשבון ,רח' דרך בגין
 ,88תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דמיטרי סלבין ,מפרק

ק .עוז נדל"ן בע"מ
(ח"פ )514378660
(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  ,26/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לירן
יגן ,מרח' הבדולח  ,27מעלה אדומים ,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 ,01/03/2018
בשעה  ,16:00אצל יעקב יגן ,רח' הדקל  ,39מעלה אדומים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
לירן יגן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

אברי אביב שיט ותיירות  -השכרת יאכטות
וסירות בע"מ
(ח"פ )513470245

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

(בפירוק מרצון)

פלא-רום  2000בע"מ

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

(ח"פ )512972712

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברי
אביב ,מרח' מיכה  ,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 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 ,20/03/2018
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.
אברי אביב ,מפרק

פלקון שירותי מטען ותובלה בע"מ
(ח"פ )510816770
(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 ,21/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסי
יונה ,מרח' דרך אילות  ,9גני 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.
אסי יונה ,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 ,22/10/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל
שריקר ,מרח' מייזנר  ,17פתח 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.
שמואל שריקר ,מפרק

מטעמי סושי רול אסיאתי בע"מ
(ח"פ )515074516
(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 ,11/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה
אלחנן בגדרי ,מרח' הרב פתאיה  ,11בני ברק ,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.
יהודה אלחנן בגדרי ,מפרק

שירקה פ .בע"מ
(ח"פ )514411834

גלי-טק החזקות ( )2009בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )514289180

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 ,08/05/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דן
משה ,מרח' שד' בן גוריון  ,105גדרה ,למפרק 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 ,21/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אריה רואש ,מרח' ששת הימים  ,28בני ברק ,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.

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דן משה ,עו"ד ,מפרק
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פגיטאו בע"מ
(ח"פ )514960558

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

טונטוק 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 ,23/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחלי
גוז-לביא ,מרח' יצחק  ,84גבעתיים ,למפרקת החברה.

(ח"פ )515286706
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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 ,20/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון
דלח ,מרח' שד' ביאליק  ,4רמת השרון ,למפרק החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רחלי גוז-לביא ,מפרקת

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 )512401936

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

אגירתון בע"מ
(בפירוק מרצון)

רויאל סיטי בע"מ

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 ,23/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי
מולדבסקי ,מרח' ז'בוטינסקי  ,5רמת גן  ,5250006למפרק 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.
מרדכי מולדבסקי ,מפרק

א.ת ירוק בטבע בע"מ
(ח"פ )515412146
(בפירוק מרצון)

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.
אושר סבוני ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )515342293

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 ,15/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא
מזור ,מרח' יוחנן הורקנוס  ,2תל–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.
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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 ,16/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אושר סבוני ,מרח' תל חי  ,1נתניה ,למפרק החברה.
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הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
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(ח"פ )513921296
(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  ,31/12/2017בשעה  ,10:00אצל עמית ,ופולק מטלון
ושות' ,רח' ראול ולנברג  ,18תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
משה טופורובסקי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7630י"א בכסלו התשע"ח29.11.2017 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

