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הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, אני מסמיך את כל אחד מעובדי הרשויות 
המפורטות  המקומיות  הרשויות  בתחום  עסקים  לסוגי  בחוק,  כמשמעותו  אישור  כנותן  להלן,  א'  בטור  המפורטים   המקומיות 

בטור ב' לצדם.

רישוי(,  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  לצו  הפרטים שבתוספת  לפי  רישוי  טעוני  עסקים   - עסקים"  "סוגי  זו,  לעניין הסמכה 
התשע"ג - 22013, שמספריהם 2.1א; 2.1ב; 2.1ה; 2.1ז; 2.2ח; 3.1; 3.3ב; 3.4ג; 4.3א; 4.3ב; 4.4ז; 4.6ו; 5.1ב; 5.3ג; 6.4; 7.1א; 7.1ג; 7.7ח; 8.4א; 

8.6ז; 8.7ב; 8.8א; 8.9א; 10.1; 10.6ב; 10.7ג; 10.8ב; 10.9; 10.10ב; 10.10ג; 10.10ד; 10.14ג; 10.14ז; 10.16ב.

                              טור ב'
                         רשות מקומית

                טור א'
                 שם

ערד, מועצה אזורית תמר, ירוחם  אורלי מילר בורודובסקי 

באר שבע דן רוסבי 

איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון - כרמל יונת אלקלעי 

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה חנה וכסמן 

ערד, מועצה אזורית תמר, ירוחם דנה רודד 

הרצליה עירית גולן אנגלקו 

הרצליה הילה אקרמן 

הוד השרון, מועצה אזורית חוף השרון, כוכב יאיר, כפר סבא, 
מועצה אזורית דרום השרון, צור יגאל, רעננה

יניב גרין 

אופקים, מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית בני שמעון, 
מועצה אזורית מרחבים, נתיבות, מועצה אזורית שדות נגב

פהימה עטאונה 

איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד - חבל יבנה ענת רוזן 

איגוד ערים לאיכות סביבה נפת אשקלון רם סלהוב 

איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד - חבל יבנה איתי מירז 

רמת גן סורין סולומון 

באר שבע לריסה מלמד 

נתניה אניה נודלמן 

ירושלים אביחי שפירא 

ירושלים עמירם רותם 

איגוד ערים לאיכות סביבה יהודה שני גלזמן 

איגוד ערים לאיכות סביבה יהודה ניצן לוי 

איגוד ערים לאיכות סביבה יהודה אירינה פרחי 

אבו גוש, בית שמש, מועצה אזורית מטה יהודה אברהם ברכה 

רמלה שרון אטנר 

איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון - כרמל גלוריה אפרתי 

אילת, מועצה אזורית אילות רוברטו ארליך 

רמלה ברק יקותיאל 

  
1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"א, עמ' 40.

2  ק"ת התשע"ג, עמ' 821.
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                              טור ב'
                         רשות מקומית

                טור א'
                 שם

אעבלין, טמרה, כאבול, כפר מנדא, שעב, שפרעם סאדק חג'אזי 

בועיינה-נוג'ידאת, דייר-חנא, כאוכב-אבו אל-היג'א, סח'נין, 
עיילבון, עראבה

חוסין טרביה 

בועיינה-נוג'ידאת, דייר-חנא, כאוכב-אבו אל-היג'א, סח'נין, 
עיילבון, עראבה

סאלח ואכד 

אעבלין, טמרה, כאבול, כפר מנדא, שעב, שפרעם שאהר דיאב 

איגוד ערים אזור מפרץ חיפה אילן זילברמן 

בני ברק תמר לרר 

חולון, אזור איזבלה אפיק 

תל–אביב-יפו משה בלסנהיים 

ירושלים גיל רייכמן 

מועצה אזורית ערבה תיכונה, מועצה אזורית רמת נגב יעל זלדמן חביב 

אופקים, מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית בני שמעון, 
מועצה אזורית מרחבים, נתיבות, מועצה אזורית שדות נגב

שחר יסינובסקי 

מועצה אזורית ערבה תיכונה, מועצה אזורית רמת נגב עלית ויל שפרן 

אילת, מועצה אזורית אילות אסף אדמון 

ערד, מועצה אזורית תמר, ירוחם אילה אברהמי גובר 

מועצה תעשייתית נאות חובב נעמי טל משה 

מועצה תעשייתית נאות חובב יסמין גידעונין 

נתניה מיכאל בראל 

נתניה ליודמילה מילגרום 

הוד השרון, מועצה אזורית חוף השרון, כוכב יאיר, כפר סבא, 
מועצה אזורית דרום השרון, צור יגאל, רעננה

יהודה אולנדר 

הוד השרון, מועצה אזורית חוף השרון, כוכב יאיר, כפר סבא, 
מועצה אזורית דרום השרון, צור יגאל, רעננה

ויקטוריה שור 

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון יצחק מאיר 

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון וסילי רודסקי 

פתח תקוה אהוד שטיין 

איגוד ערים לאיכות הסביבה אזור המשולש הדרומי מאג'ד שיך עיסא 

לוד סיון כהן מושקוביץ 

פתח תקוה אליאנא סובול

ראשון לציון צבי מילשטיין 

לוד אייל כהן

יקנעם, מועצה אזורית מגידו שגית ארז

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי אבירם גוטליב

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי גיא סילפן

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי הילה בן דורי
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                              טור ב'
                         רשות מקומית

                טור א'
                 שם

שהם עמירה אברהם

בני ברק מוטי ויסלבסקי

מועצה אזורית גליל עליון משה שליט

עפולה מריאן עואד

הסמכה זו תקפה כל עוד המוסמך הוא עובד רשות מקומית.  

כל הסמכה קודמת לפי סעיף 6)א( לחוק של מוסמך בהסמכה זו - בטלה.  

ח' בתמוז התשע"ד )6 ביולי 2014(
)חמ 3-2(

עמיר פרץ     
           השר להגנת הסביבה

הודעה בדבר רישום הקדשות ציבוריים 
בהתאם להוראות חוק הנאמנות, התשל"ט-1979 

בהתאם להוראות סעיף 26)ג( לחוק הנאמנות, התשל"ט-11979, ולסעיף 18 לתקנות ההקדשות לצורכי צדקה, התשל"ד-21974, 
מתפרסמת בזה רשימת ההקדשות הציבוריים שנרשמו בשנת 2013 בפנקס ההקדשות הציבוריים המתנהל בידי רשם ההקדשות: 

תאריך רישום                           מטרות ההקדששם ההקדשמס' רישום

קרן מלגות על שם מרטין מאיר 590034039
פרוסט ז"ל

חלוקת מלגות לתלמידי אוניברסיטת תל אביב 
הלומדים לקראת התואר השני והשלישי במחלקה 
לזואולוגיה באוניברסיטה ואשר תחום מחקרם הוא 

הרבגוניות הביולוגית של עולם החרקים בטבע 
בכפוף להוראות הצוואה

06/01/2013

קרן על שם משה צבי ורייזל שטרן 590034047
ז"ל )לבית גולדשטיין( שנספו 

בשואה

סיוע לקשישים תושבי חיפה והקריות בדרך 
של קניית אוכל, בגדים, ריהוט, תשלום בגין 

טיפולים רפואיים ותרופות, תשלום בגין שיפוצים 
בדירותיהם, קניית מכשירי שמיעה, תשלום בעבור 

טיפול שיניים ועניינים נוספים כגון אלה בכפוף 
להוראות הצוואה

16/01/2013

קרן מלגות על שם ד"ר אליאס 590034054
וינשטיין ז"ל מיסודה של רות 

הירש ז"ל

הענקת מלגה או מענק מחקר לסטודנט באוניברסיטת 
תל אביב שעיסוקו בתחום הקהילות היהודיות 
במזרח אירופה; הענקת מלגה לתלמיד בביה"ס 

לעיתונות “כותרת" באוניברסיטת תל אביב שעיסוקו 
בתחום ההיסטוריה; הענקת מלגה או מענק מחקר 

לסטודנט באוניברסיטת תל אביב שעיסוקו בספרות 
צרפת בכפוף להוראות הצוואה

17/01/2013

קרן על שם ליאון ובן יעקובסון 590034062
לצמצום הפערים בחינוך                                                                                                                                           

סיוע וקידום תכניות ופרויקטים שמקיים הטכניון 
מכון טכנולוגי לישראל לצמצום הפערים בחברה 
הישראלית מתוך שאיפה ליצירת חברה ערכית, 

יוזמת, יוצרת ושוויונית; עידוד, קידום וסיוע לבני 
נוער וסטודנטים צעירים מהפריפריה, משכבות 

מצוקה וממגזרים שונים אחרים המבקשים להגיע 
ללימודים גבוהים בתחומי המדע

21/01/2013

קרן על שם שרה נשיא )נציה( ז"ל 590034070
ב"חב' שערי חסד" גמילות חסדים 

י-ם

למטרות גמ"ח באמצעות “חברת שערי חסד" גמילות 
חסדים בירושלים בכפוף להוראות הצוואה                                                              

24/01/2013

1  ס"ח התשל"ט, עמ' 128.

2  ק"ת התשל"ד, עמ' 690.
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תאריך רישום                           מטרות ההקדששם ההקדשמס' רישום

הקדש על שם יוחנן בן אסתר ויוסף 590034088
נציה נשיא ז"ל-בביכ"נ “נווה דוד"                                                                                                                                            

24/01/2013כתיבת ספר תורה בכפוף להוראות הצוואה                                                                                                         

הקדש על שם שמחה ארוואץ 590034096
ושרה נשיא )נציה( ז"ל-בביהכ"נ 

“אוהל משה"                                                                                                                                            

24/01/2013כתיבת ספר תורה בכפוף להוראות הצוואה                                                                                                         

הקדש עיזבון המנוחה יהודית 590034104
שלזינגר ז"ל

הקמת אתר מתאים, שבו יונצח המנוח משה 
שלזינגר ז"ל, ותחזוקתו, בכפוף להוראות הצוואה

27/01/2013

חיים וסביבה למען קהילת גשר הזיו ובכלל זה ירוק עד590034112
טיפוח חינוך סביבתי; חיים וסביבה למען קהילת גשר 

הזיו ובכלל זה טיפוח איכות חיים; חיים וסביבה 
למען קהילת גשר הזיו ובכלל זה טיפוח תרבות

29/01/2013

הקדש על שם  שמואל משה 590034120
וציפורה הוישובר ז"ל

לטובת עניי עדת האשכנזים החסידים מכולל 
גליציה הגרים בירושלים והבאים אליה בכל עת 

וזמן בכפוף להוראות כתב ההקדש                                 

30/01/2013

קרן מלגות על שם צבי הדסי ז"ל 590034138
ואיה ליבין

חלוקת מלגות לסטודנטים מיעוטי יכולת 
באוניברסיטת חיפה או במוסדות אחרים להשכלה 

גבוהה אשר שירתו בצה"ל או בשירות לאומי בכפוף 
להוראות הצוואה      

10/02/2013

קרן על שם ריקה וניסים אסא ז"ל 590034146
ועל שם מנחם ואמנון אסא

הענקת 2 מלגות לתלמידים לפי בחירת מועדון 
רוטרי חיפה שייקראו על שם ריקה וניסים אסא ז"ל;  

הענקת 2 מלגות לשני רופאים או אחיות במחלקת 
הילדים בבי"ח רמב"ם חיפה שייקראו על שם מנחם 

ואמנון אסא, בכפוף להוראות הצוואה

10/02/2013

קרן יהודה - על שם יהודה 590034153
הרשקוביץ ז"ל

לצורכי צדקה - תמיכה במלגות לסטודנטים על 
עבודה שנעשתה או תרומה לקהילה, בתחום 

תחבורה או בטיחות בדרכים                                          

13/02/2013

מתן צדקה וחסד למוסדות או ישיבות )או כל גורם הקדש על שם מני שמעון ז"ל590034161
אחר( בכפוף להוראות הצוואה                                                                       

20/02/2013

קרן על שם עליזה בראון ז"ל בבית 590034179
שבתאי לוי בחיפה

רכישת בגדים, צעצועים, ספרים, עזרים שונים וציוד 
חיוני אחר לילדי המעון בבית שבתאי לוי בחיפה 

בכפוף להוראות הצוואה                                 

05/03/2013

מתן מלגות לתלמידי המכון לחקר הציונות קרן מלגות על שם הדה בושס ז"ל590034187
באוניברסיטת תל אביב,לעבודת מחקר על הבילויים 
והעלייה הראשונה בכפוף להוראות הצוואה                       

09/04/2013

קרן על שם זאב בן עקיבא )הלוי( 590034195
ז"ל ולונה )לאה( מילשטיין

מתן מלגות לתלמידים נזקקים של אוניברסיטת בר 
אילן תוך מתן עדיפות ללומדים תולדות השואה 

ומדעי היהדות בכפוף להוראות כתב ההקדש                    

17/04/2013

קרן על שם זהבה גולדה ויוסף 590034203
ולקר ז"ל

חלוקת מלגות לסטודנטים באוניברסיטאות בארץ 
הזקוקים לכך לשם סיום לימודיהם בכפוף להוראות 

הצוואה                                                 

18/04/2013

קרן על שם פרופ' מנחם ורחל לוין 590034211
ז"ל במכון ז'בוטינסקי בישראל

הענקת מלגה שנתית לדוקטרנט; הפקת סרטון זיכרון; 
הקמת פינת זיכרון במכון ז'בוטינסקי שבה יוצג 

ויישמר ארכיונו הפרטי של המנוח פרופ' מנחם לוין 
ז"ל; הצבת שלט הנצחה במבואה למכון ז'בוטינסקי 

בכפוף להוראות כתב ההקדש

23/04/2013

קרן על שם פרחה ויצחק יונה 590034229
מיסודו של בנם צבי יונה

מימון מלגות לתלמידי רפואה )MD( באוניברסיטה 
העברית בירושלים בכפוף להוראות כתב ההקדש                                                          

24/04/2013

הקדש על שם ג'וליאן סולטנה 590034237
ועזיז ז"ל בבית הכנסת תפארת 

שמעון

לטובת בית הכנסת תפארת שמעון ברח' עזריאל 28, 
רמת גן; ביצוע פעולות הנצחה בהתאם לצוואת 

המנוחה ג'וליאן סולטנה ז"ל                                 

28/04/2013
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קרן על שם איילה זקס-אברמוב 590034245
ז"ל במוזיאון ישראל

קידום תערוכות, ופרסום קטלוגים של אגף בצלאל; 
מחקר ופרסומים בתחומים אחרים בהמלצת 

המחלקות השונות של המוזאון בכפוף להוראות 
הצוואה               

16/05/2013

קרן על שם איילה וסם זקס ז"ל 590034252
במכון ויצמן למדע ברחובות

מימון תכניות תרבות לרבות הרצאות, קונצרטים, 
תערוכות ופרויקטים בתחום הארכיטקטורה במכון 

ויצמן וביד חיים ויצמן בכפוף להוראות הצוואה             

16/05/2013

קרן על שם איילה זקס-אברמוב 590034260
ז"ל בהיברו יוניון קולג', המכון 

למדעי היהדות

תחזוקת הספריה על שם איילה וזלמן אברמוב 
בקמפוס הקולג' בהיברו יוניון קולג', המכון למדעי 

היהדות בירושלים; קיום הרצאה שנתית לזכרו של 
זלמן אברמוב ז"ל ביום 15 במרס או בסמוך לו בכפוף 

להוראות הצוואה

16/05/2013

הקדש על שם איילה זקס-אברמוב 590034278
ז"ל במוזאון תל אביב

קידום תערוכות, עריכה ופרסום קטלוגים של מוזאון 
תל אביב בכפוף להוראות הצוואה                                                                  

16/05/2013

מימון והקמת בתי כנסת ובתי מדרש חסידיים הקדש על שם בריינדל ולד ז"ל590034286
לתורה ולתפילה או אגפים לנ"ל במקום שיש ציבור 
שזקוק לכך ואשר יישא את השם “בית רפאל" ו"בית 

בריינדל" בכפוף להוראות הצוואה

20/05/2013

הקדש - ברכת שמואל ויהודית 590034294
כהן ז"ל

לצורכי אחזקה וניהול בית הכנסת “אוהל שמואל 
ויהודית" ברח' נחום 11 בירושלים, בכפוף להוראות 

הצוואה                                                

26/05/2013

לצורכי ציבור שומרי שבת ומצוות, כמו בית כנסת, הקדש על שם דוד משה ז"ל590034302
בית מדרש, וכולל לציבור ששומר חוק ותורה בכפוף 

להוראות הצוואה                                       

29/05/2013

קרן פרסים על שם בלה מנדלסברג 590034310
- שילדקרויט ז"ל

חלוקת פרס/ים לתלמיד/ים מאוניברסיטת בר אילן 
המתמחה/ים בתולדות עם ישראל במזרח אירופה 

תוך מתן עדיפות לתלמיד/ים שיערוך מחקר 
היסטורי על תולדות יהודי פולין ובפרט בתקופת 

השואה בכפוף להוראות כתב ההקדש

03/06/2013

קרן למתן מלגות על שם המנוח  590034328
אפרים בן דוד מרגוליס שוואדראן 

ז"ל

חלוקת מלגות לסטודנטים נזקקים המתמחים במדעי 
הטבע או במדעים הטכנולוגיים באוניברסיטת בר 

אילן בכפוף להוראות כתב ההקדש                           

04/06/2013

הקדש על שם איב ג'קובס ז"ל 590034336
למען בית החולים העמק בעפולה

לסייע לבית חולים העמק בעפולה להקים מחלקה 
לזכרה של איב ג'קובס ז"ל בכפוף להוראות הצוואה                                                       

18/06/2013

הקדש על שם בית הכנסת אליהו 590034344
הנביא

הקמה וניהול בית כנסת לצורכי תפילה, לימוד 
תורה וגמילות חסד                                                                                    

24/06/2013

הקדש בית נחמן על שם ויסברג 590034351
נתן ז"ל

מטרות צדקה וחסד על ידי הקמת מטבח לצורכי 
שמחות למעוטי יכולת וכן חדר אוכל להכנסת 

אורחים בכפוף להוראות הצוואה                                      

30/06/2013

הקדש על שם אגאג'ן )שמואל( 590034369
ומלכה )אסתר( נסימי ז"ל

חלוקת כספים למטרות צדקה, דת, חינוך ובריאות, 
כולל סיוע לאנשים עניים ומבוגרים, באמצעות 

מוסדות וגופים שמרביתם נמצאים בתוך גבולות 
מדינת ישראל אשר כוללים בתי כנסת, בתי ספר, 

בתי חולים, אנשים עניים ובתי אבות, בכפוף 
להוראות הצוואה

03/07/2013

מרכז הבונים החופשיים על שם 590034377
ד"ר הרשל שטנדיג וסופיה )שרה( 

מתמידי ז"ל

למטרת הקמת מרכז בעבור לשכות הבונים החופשיים 
 בחיפה, הקמת קרן מלגות, בכפוף להוראות כתב

ההקדש                                                   

08/07/2013
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הקדש על שמם של הני )חנה( 590034385
קריספין שפירא ז"ל וד"ר מאיר 

קריספין

לסייע בתחום הרפואה,בין למתן מלגות לסטודנטים, 
ובין לסיוע למחקר רפואי, ובין לסיוע לרופאים, או 

לכל מטרה רפואית אחרת בכפוף להוראות הצוואה       

09/07/2013

קרן על שם אסתר ואהל ז"ל, יצחק 590034393
ואהל יבל"א, איסר ואהל ז"ל, 

נחמה ואהל ז"ל

סיוע, תמיכה, עידוד ועזרה למוסדות המטפלים 
בחולים כרוניים המוגבלים בתפקודם הפיזי, לרבות 

למוסד “יד אסתר" בכפוף להוראות הצוואה                     

09/07/2013

קרן משפחת גולדברג, לשעבר 590034401
מחוות לי, אודזי, זימבבואה

מתן סיוע לחיילים ישראלים נכים, קורבנות מתקפות 
טרור, בנות זוגם ומשפחותיהם וכן לבנות הזוג 

והמשפחות של החיילים שנפלו או ייפלו במלחמות 
ישראל או במתקפות טרור, בכפוף להוראות כתב 

ההקדש

25/07/2013

קרן המכללה האקדמית תל–אביב-590034419
יפו לקשרי אקדמיה-קהילה על 

שם לאון ובן יעקובסון

הרחבת הפעילות החברתית של הקהילה ביפו 
ודרום תל אביב ויצירת שינוי בר–קיימא בקהילה זו; 

סיוע, עידוד ותמיכה במיזמים חברתיים בקהילת 
יפו; קידום פיתוח, ייעוץ, תיעוד ומחקר של מודל 

חברתי המבוסס על קשרי אקדמיה-קהילה; הענקת 
מלגות סיוע לטיפוח יזמות מקומית בתחום החברתי 

והעסקי בכפוף להוראות כתב ההקדש

28/07/2013

הקמת בית כנסת של העדה הבבלית בכפוף הקדש על שם ג'חלה יעקב ז"ל590034427
להוראות הצוואה                                                                                           

01/08/2013

הקמה או תמיכה במסגרות מוגנות ותומכות לנוער קרן על שם מנחם בר–און ז"ל590034435
במצוקה או לנשים המצויות תחת אלימות מצד בני 

זוגן, או לצורך תמיכה בדיור לסטודנטים נזקקים 
בכפוף להוראות כתב ההקדש

21/08/2013

קרן על שם הנקה ומשה )מהלה 590034443
מסרי( רוה ז"ל

רכישת ציוד רפואי, מתן סיוע לחולים במחלות 
קשות, סיוע לנזקקים באספקת ציוד רפואי, מתן 

מלגות לימודים גבוהים לחיילים קרביים נזקקים, 
תרומה לילדים נזקקים, בין אם כתוצאה ממצבם 

הבריאותי ובין אם כתוצאה ממצבם הכלכלי בכפוף 
להוראות הצוואה

26/08/2013

קרן על שם יהודית ושלמה תעשה 590034450
ז"ל

01/09/2013למטרות צדקה והנצחה בכפוף להוראות הצוואה                                                                                                     

אוסף היהדות על שם חיים וחנה 590034468
סלומון ז"ל, בתרומתה של בתם 

נעמי סלומון ז"ל

בהתאם להוראות סעיף 2 )א-ו( להסכם: רכישה 
שיקום ושימור של כתבי יד, דברי דפוס, פריטים 
דיגיטליים ומדיות אחרות בתחום מדעי היהדות 

לאוספי הספרייה הלאומית; ביצוע דיגיטציה 
והנגשה של כתבי יד ודברי דפוס אשר נרכשו 

מכספי ההקדש וכן של אוספים וכתבי יד ודברי 
דפוס בתחום מדעי היהדות המצויים בספריות 

שונות ברחבי העולם לטובת באי הספריה הלאומית; 
קיום פעילות, מחקרית וחינוכית, הקשורה לכתבי 
יד בתחום מדעי היהדות שירכשו מכספי ההקדש 

בהתאם למטרותיו

15/09/2013

סיוע לילדים שננטשו על ידי הוריהם או לילדים קרן על שם ד"ר מריה פולנסקה ז"ל590034476
שהוריהם נהרגו בפיגוע חבלני או בתאונה וזאת 

עד להשמתם של הילדים במשפחה אומנת או עד 
לאימוצם של הילדים בכפוף להוראות הצוואה

30/09/2013

קרן מחקר מתכלה על שם דורין 590034484
וילדמן ז"ל

תמיכה במחקרים רפואיים בתחום הסוכרת בבית 
הספר לרפואה שבאוניברסיטת תל אביב בכפוף 

להוראות הצוואה                                               

22/10/2013
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תמיכה בחקר הסרטן במכון ויצמן למדע בכפוף קרן על שם מושקוביץ מלכה ז"ל590034492
להוראות הצוואה                                                                                      

30/10/2013

גמ"ח על שם אליעזר ושולמית 590034500
ארנון ז"ל

מתן הלוואות בלא ריבית לנזקקים שונים בכפוף 
להוראות הצוואה                                                                                    

11/11/2013

קרן צדקה על שם שמעון וגילברטי 590034518
אסרף ז"ל

12/11/2013למטרות צדקה והנצחה בכפוף להוראות הצוואה                                                                                                     

הקדש על שם שמואל וצפורה 590034526
שטינברוך ז"ל

פעילות גמ"ח על ידי עמותת מתפללי בית כנסת 
הפועל המזרחי - רעננה )ע"ר( 580459246, בכפוף 
להוראות הצוואה                                             

02/12/2013

לטובת המוסלמים ביישוב באקה אל–גרביה לרבות ווקף אבו מוך590034534
בתחום המדע ומדעים דתיים ומסגדים וכל המועיל 

לאסלם והמוסלמים ביישוב בכפוף להוראות 
הצוואה              

02/12/2013

הקדש על שם וילדמן דורין ז"ל - 590034542
למען הקשיש בגבעתיים

מימון פרויקטים לסיוע לקשישים בעיר גבעתיים 
וזאת על פי שיקול דעת של מנהל מחלקת הרווחה 

בגבעתיים בשיתוף עם יושב ראש “להב" למען 
הקשיש בגבעתיים )ע"ר( ועם מנהלת העיזבון בכפוף 

להוראות הצוואה

03/12/2013

קרן על שם רגינה )רבקה( ובעלה 590034559
דוד פלדמן ז"ל

מלגות לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת בר אילן 
בכפוף להסכם הנאמנות                                                                             

08/12/2013

הקרן על שם שרה פלגר - זיסקינד  590034567
ז"ל

מלגות לסטודנטים הלומדים במחלקה למדעי 
 היהדות באוניברסיטת בר אילן בכפוף  להסכם

הנאמנות                                                        

08/12/2013

הקרן על שם ליאונה וארנולד 590034575
פינקלר ז"ל מיסודה של לאה 

אקשטיין

הענקת מלגות לסטודנטים החוקרים במכון לחקר 
 הסרטן באוניברסיטת בר אילן בכפוף להסכם

הנאמנות                                                     

08/12/2013

הקרן על שם פרופ' מאיר שמחה 590034583
פלדבלום ז"ל

מתן פרסים לסטודנטים מוכשרים, מצטיינים ונזקקים 
הלומדים לקראת תואר שני או שלישי במחלקה 

לתלמוד באוניברסיטת בר אילן בכפוף להסכם 
הנאמנות       

08/12/2013

קרן סיוע לסטודנטים נזקקים על 590034591
שם דוד יזרעאל ומוריס דום

מתן הלוואות/ מלגות לסטודנטים עולים נזקקים 
 הלומדים באוניברסיטת בר אילן בכפוף להסכם

הנאמנות                                                   

08/12/2013

קרן על שם חנה אורלנד ז"ל ועל 590034609
שם אריה אורלנד ז"ל להנצחת 

יצירותיהם

הקמת גלריה ליצירות המנוחה חנה אורלנד ז"ל 
וליצירות אביה המנוח, הצייר אריה אורלנד ז"ל 

לזיכרון והנצחתם בכפוף להוראות כתב ההקדש                 

09/12/2013

הקדש על שם בית יצחק יעקב 590034617
וגיטל שפירא

הקמת ישיבה לטובת עמותת ישיבת מנחת יצחק בני 
ברק )ע"ר( 580253789, בכפוף להוראות הצוואה                                                         

11/12/2013

הקרן ללימודים על שם איזידור 590034625
מ. פיקסמן

מלגות לסטודנטים ללימודים אמריקאיים 
באוניברסיטת בר אילן בכפוף להסכם הנאמנות                                                                  

15/12/2013

קרן על שם פלומברג סוניה ז"ל 590034633
)פרס הנשיא(

מתן מלגות לסטודנטים הלומדים לתארים מתקדמים 
בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן 

בכפוף להסכם הנאמנות                                      

15/12/2013

הקדש על שם בית הכנסת סוכת 590034641
שלום בחולון מיסודו של משה 

ששון ז"ל

30/12/2013הקמה וניהול של בית כנסת                                                                                                                        
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הקרן על שם נעמי סלומון ז"ל 590034658
לטובת עמותת יד שרה

רכישת ציוד רפואי שיקומי ואחזקתו; רכישת 
נכוניות, תפעולן ואחזקתן; תפעול ואחזקת 

שיקומונים; כל פעולה אחרת שתאושר על ידי ועדת 
ההיגוי והוא בגדר עזרה לנזקקים באמצעות עמותת 

יד שרה

30/12/2013

ט"ז בתמוז התשע"ד )14 ביולי 2014(
)חמ 3-1103-ה1(

  אייל גלובוס, עו"ד
ראש רשות התאגידים  

   רשם ההקדשות

הודעה בדבר אבידה שלא נתבעה
לפי תקנות השבת אבידה, התשל"ג-1973

מתפרסמת בזה הודעה לפי תקנה 10 לתקנות השבת אבידה, התשל"ג-11973, כי הטובין המפורט להלן שנמסר ביחידת המשטרה 
המופיעה בטור א', שנמצא בתאריך המפורט לצדו בטור ב' שתיאורו כמפורט בטור ג' וערכו המשוער כמצוין בטור ד' הוא אבידה שלא 

נתבעה, שתועבר לרשות המוצא אותה בתום 6 חודשים מיום פרסום הודעה זו, אלא אם כן יימצא מי שיטען לזכות עליה: 

א
היחידה המודיעה

ב
תאריך המציאה

ג
תיאור הטובין

ד
ערך משוער בשקלים חדשים

 י"ג בשבט התשע"ד תחנת רחובות
)14 בינואר 2014(

3,000אייפון S4 חדש מטען לאייפון

ה' באייר התשע"ד )5 במאי 2014(
)חמ 3-51(

          אסא גיל-עד, רפ"ק
קצין מטה אבידות ומציאות     __________

ק"ת התשל"ד, עמ' 1839; התשמ"ח, עמ' 515.  1

הודעה בדבר אבידה שלא נתבעה
לפי תקנות השבת אבידה, התשל"ג-1973

מתפרסמת בזה הודעה לפי תקנה 10 לתקנות השבת אבידה, התשל"ג-11973, כי הטובין המפורט להלן שנמסר ביחידת המשטרה 
המופיעה בטור א', שנמצא בתאריך המפורט לצדו בטור ב' שתיאורו כמפורט בטור ג' וערכו המשוער כמצוין בטור ד' הוא אבידה שלא 

נתבעה, שתועבר לרשות המוצא אותה בתום 6 חודשים מיום פרסום הודעה זו, אלא אם כן יימצא מי שיטען לזכות עליה: 

א
היחידה המודיעה

ב
תאריך המציאה

ג
תיאור הטובין

ד
ערך משוער בשקלים חדשים

 י"ג בשבט התשע"ד תחנת קדמה
)14 בינואר 2014(

אייפון 5 בלא כרטיס "sim" עם מגן 
"RIDENT" שחור שלא חברת

2,000

ה' באייר התשע"ד )5 במאי 2014(
)חמ 3-51(

          אסא גיל-עד, רפ"ק
קצין מטה אבידות ומציאות     __________

ק"ת התשל"ד, עמ' 1839; התשמ"ח, עמ' 515.  1

הודעה בדבר אבידות שלא נתבעו
לפי תקנות השבת אבידה, התשל"ג-1973

מתפרסמת בזה הודעה לפי תקנה 10 לתקנות השבת אבידה, התשל"ג-11973, כי הטובין המפורטים להלן שנמסרו ביחידת המשטרה 
המופיעה בטור א', שנמצאו בתאריך המפורט לצדם בטור ב', שתיאורם כמפורט בטור ג' וערכם המשוער כמצוין בטור ד' הם אבידות שלא 

נתבעו, שיועברו לרשות המוצא אותן בתום 6 חודשים מיום פרסום הודעה זו, אלא אם כן יימצא מי שיטען לזכות עליהן: 
__________

ק"ת התשל"ד, עמ' 1839; התשמ"ח, עמ' 515.  1
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א
היחידה המודיעה

ב
תאריך המציאה

ג
תיאור הטובין

ד
ערך משוער בשקלים חדשים

 ז' בניסן התשע"דתחנת רמלה
)7 באפריל 2014(

 S4 אייפון  מסוג  ניידים  טלפונים   2
בצבע שחור

1 טלפון נייד מסוג אייפון 4
1 טלפון נייד מסוג סמסונג

גלאקסי 2 לבן

2,100

ה' באייר התשע"ד )5 במאי 2014(
)חמ 3-51(

          אסא גיל-עד, רפ"ק
קצין מטה אבידות ומציאות     

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' גז/10/401, שהודעה   .1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3831, התשנ"א, עמ' 1011, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שוהם 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 

המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורכי ציבור.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים   .2
מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור,   .3
התשכ"ד-1964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין 
זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים 

להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלקות בשלמותחלקי חלקותגוששטח במ"ר )בקירוב(  ייעוד לפי התב"עמגרש

 33, 37, 38, 39, 40, 55, 57, 4004609,58שב"צ19
64 ,63 ,59

62 ,61 ,60 ,56

28, 29, 30, 31, 2732, 33, 53, 63, 64, 65, 600460967ספורט ונופש20

55229

 אזור שמורת נוף21
וייעור

780460857 ,56 ,42

4609,36 ,35 ,34 ,33 ,27 ,23 ,22 ,2 
52 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39

26 ,25 ,24

46192 ,1

45, 46, 55, 57, 390460963דרך מוצעת103

10557055229 ,2

107440460964 ,55 ,53

55229 ,2

10853055229,2

ח' בתמוז התשע"ד )6 ביולי 2014(
)חמ 3-2(

גיל ליבנה     
      יושב ראש הוועדה המקומית

__________           לתכנון ולבנייה שוהם
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר סבא, בגוש 7607, חלקי חלקה 44, שטח   
החלקה 2,902 מ"ר, שטח הפקעה 72 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ח באדר ב' התשע"ד )30 במרס 2014(
)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  

הודעה לפי סעיף 14 וביטול הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
לפקודת   14 לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה 
מכוונתה  בה  חוזרת  היא  כי  הודעה  הוועדה(,   - )להלן 
להפקיע את הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה, לעניין תכנית 
מיתאר מקומית מס' פת/1216/7, בילקוט הפרסומים 3561, 

התשמ"ח, עמ' 2377 )להלן - התכנית(.

תוספת

חטיבת קרקע בפתח תקוה, גוש 6714 -   

ח"ח 110, בשטח של 53 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 112 בשטח של 53 מ"ר; הייעוד: דרך.  

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בפתח תקוה, וכל   
המעוניין ראי לעיין בו בשעות עבודה הרגילות.

מיתאר  תכנית  לעניין  לפקודה,   19 סעיף  לפי  ההודעה   .2
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אשר  פת/7/1216,  מקומית 

3598, התשמ"ט, עמ' 432 - בטלה.

כ"ו בסיוון התשע"ד )24 ביוני 2014(
)חמ 3-3(

יצחק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חפ/2188, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5518, 
התשס"ו, עמ' 2529, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חיפה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך אתר לבניין ציבורי ודרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 20 כחלקה  המזוהה  אמציהו,  המלך  ברח'  קרקע  חטיבת   
בגוש 10751 בשלמות.

ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(
)חמ 3-2(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חיפה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/25/1, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3643, התשמ"ט, עמ' 2487, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  חד/900/ה, 
הפרסומים 5582, התשס"ז, עמ' 71, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  חדרה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ד,   ,6777 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
חדרה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,4627

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחדרה, גוש 10013, חלקה 102, שטח ההפקעה   
0.985 דונם )בשלמות(.

ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(
)חמ 3-4(

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/767, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3075, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2884 עמ'  התשמ"ד, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  חדרה,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,3481 עמ'  התשע"ד,   ,6746 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
מיום  חדרה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחדרה, גוש 10042, חלקה 40, שטח ההפקעה   
0.897 דונם.

ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(
)חמ 3-4(

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 14 וביטול הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
לפקודת   14 לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה 
מכוונתה  בה  חוזרת  היא  כי  הודעה  הוועדה(,   - )להלן 
להפקיע את הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה, לעניין תכנית 
מיתאר מקומית מס' פת/9/1213, בילקוט הפרסומים 3916, 

התשנ"א, עמ' 3577 )להלן - התכנית(.

תוספת

חטיבת קרקע בפתח תקוה, גוש 6376, ח"ח 146, בשטח של   
684 מ"ר; הייעוד: שב"צ.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בפתח תקוה, וכל   
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות עבודה הרגילות.

מתאר  תכנית  לעניין  לפקודה,   19 סעיף  לפי  ההודעה   .2
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אשר  פת/9/1213,  מקומית 

4119, התשנ"ג, עמ' 3196 - בטלה.

כ' בסיוון התשע"ד )18 ביוני 2014(
)חמ 3-3(

יצחק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  חד/780,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3448, התשמ"ז, עמ' 
1583, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6746, התשע"ד, עמ' 
3481, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחדרה, גוש 10041 -   

שטח ההפקעה בדונםחלקה

1140.290

1240.352

1710.093

ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(
)חמ 3-4(

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  כס/37/3/א, 
הפרסומים 3126, התשמ"ה, עמ' 404, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4302, התשנ"ה, עמ' 3084, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית כפר סבא מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 6438, חלקי חלקה 138, שטח   
החלקה 790 מ"ר, שטח ההפקעה 232 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ח באדר ב' התשע"ד )30 במרס 2014(
)חמ 3-4(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  שד/15/101/ד, 
הפרסומים 4927, התשס"א, עמ' 72, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6793, התשע"ד, 
המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,5079 עמ' 

האזורית דרום השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בצור יצחק, המזוהה כגוש 8901, חלק מחלקה   
 ,)14 ח"ח   8901 גוש  )לשעבר  מ"ר  כ–12,000  ששטחה   ,28

המופיעה בצבע חום; הייעוד: מבני ציבור.

א' בתמוז התשע"ד )29 ביוני 2014(
)חמ 3-4(

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דרום השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ק/232,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2903, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1219 עמ'  התשל"ה, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  קריות,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,4111 עמ'  התשמ"ט,   ,3696 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קרית מוצקין 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקרית מוצקין, המזוהה כגוש 10430, חלקה   
539, בשטח של 2,360 מ"ר; הייעוד: אתר לבניין ציבורי.

ח' באלול התשע"ד )24 ביוני 2014(
)חמ 3-4(

יוסי אזריאל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריות  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/34/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3582, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3164 עמ'  התשמ"ח, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,3206 עמ'  התשע"ג,   ,6559 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית כפר סבא מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 6433, ח"ח 263, שטח החלקה:   
738 מ"ר - 

ייעודשטח ההפקעה )מ"ר(

שצ"פ190

דרך25

ז' בכסלו התשע"ד )10 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/13274, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5932, 
התש"ע, עמ' 2999, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה גליל מזרחי, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,4812 עמ'  התשע"ד,   ,6784 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית בועיינה 

נוג'ידאת מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

נוג'ידאת, המזוהה כחלק מכביש  חטיבת קרקע בבועיינה   
מס' 262, בגוש 17540, ח"ח 95.

י"ח בסיוון התשע"ד )16 ביוני 2014(
)חמ 3-4(

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיף 19 שפורסמה בילקוט הפרסומים 6828, 
התשע"ד, עמ' 6472, לעניין תכנית מס' פת/1255 )פתח תקוה(, 
צריך  שב"צ"  הייעוד:  מ"ר;   141 של  "בשטח  במקום   ,2 בסעיף 

להיות "ח"ח 154, בשטח של 141 מ"ר; הייעוד: שב"צ".

)חמ 3-4(

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מס' 101-0172486

שם התכנית: בניין ג'נרי 2, קריית הממשלה, ירושלים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
לתכנית  כפיפות   ,62 לתכנית  ביטול   ,"101-0172486  מס' 

.101-0061176

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

דרך  רח'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רבין, קואורדינטה 219.055X, קואורדינטה 632.330Y; גוש 30538 

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/9763,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4857, 
התש"ס, עמ' 2723, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עכו, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
לקניינה  תהיה   ,5345 עמ'  התשע"ד,   ,6798 הפרסומים 
זו  הודעה  פרסום  מיום  עכו  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 23 חלקה   ,21116 כגוש  המזוהה  בעכו,  קרקע  חטיבת   
בשלמות, בשטח של 637 מ"ר בשלמות.

י"א בתמוז התשע"ד )9 ביולי 2014(
)חמ 3-4(

זאב נוימן  
                                           יושב ראש הוועדה המקומית

                                          לתכנון ולבנייה עכו

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/16401, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5769, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1668 עמ'  התשס"ח, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  מזרחי,  גליל  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,4352 עמ'  התשע"ד,   ,6769 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

כפר תבור מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חלק   ,17036 כגוש  המזוהה  תבור,  בכפר  קרקע  חטיבת   
מחלקות 33, 94, 104, 106, 127 )לשעבר ת"ח 90(, ששטחה 

3,050 מ"ר.

כ"ז בסיוון התשע"ד )25 ביוני 2014(
)חמ 3-4(

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי קרית אונו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
שם התכנית: מסוף תחבורה ציבורית, צומת סביון

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אונו  ולבנייה   לתכנון 

508-0147652", שינוי לתכניות מיתאר קא/300א, קא/1/300.

גוש   - אונו  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
6486, ח"ח 105, 106, 108, 109, 125, 131.

מטרת התכנית: הקמת מסוף לתחבורה ציבורית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
 המקומית לתכנון ולבנייה אונו, רח' יצחק רבין 41, קריית אונו, 

טל' 03-5311166.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ישראל גל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אונו  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' בב/מק/3302
שם התכנית: התחדשות עירונית במתחם רח' הירקון, 

בני ברק, בב/מק/3302, תכנית מס' 501-0186981
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון 
בב/ מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז  ולבנייה 

מק/3302", שינוי לתכניות בב/580, בב/534, בב/105/ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' ישראל 
אבו חצירא 38, 40, 42, רח' אברבנאל 92, 94, 96, 98, 100, 102, 
רח'   ,28  ,26 דנגור  רח'   ,125  ,123  ,121  ,119  ,117  ,108  ,106  ,104
הירקון 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 
78, רח' המכבים 71, 73, 75 77, רח' סומך 8 - גוש 7361, חלקות 
ח"ח   ,7361 גוש   ;228 ח"ח   ,6105 גוש   ;174-144  ,140  ,118  ,41 

116-114, 122, 138; שטח התכנית: 49.4 דונם.

תעשייה  במתחם  עירונית  התחדשות  התכנית:  מטרות 
ומגורים, על ידי א( איחוד וחלוקה בהסכמה בחלק מהתכנית; 
דרכים;  הרחבת  ד(  הבניין;  בקווי  שינוי  ג(  יח"ד;  תוספת   ב( 
ה( קביעת הוראות בינוי לרבות בדבר הבינוי בשלבים; ו( קביעת 
הוראות להריסה ופינוי של מבנים ארעיים ובלא היתר; ז( שינוי 

בחלוקת שטחי הבנייה לריכוז שטחי התעשייה.

לפי  ו–27   21 מס'  )מגרשים  בשלמותן;   18  ,12 חלקות  )מוסדר(, 
תכנית 101-61176(.

לשטח  שנקבעו  בינוי  הוראות  שינוי  התכנית:  מטרות 
שטחי  חלוקת  ושינוי  בניין  קווי  שינוי   ,101-0061176 בתכנית 

בנייה מאושרים, בלא שינוי בסך כל זכויות בנייה מאושרות.

לשטח  שנקבע  בבינוי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בתכנית 101-0061176 והתרת בנייה של מצחיות הצללה מעבר 
לקווי בניין מאושרים, שינוי גובה, מיקום, אורך ורוחב גשרים 
בתא שטח מס' 27; ב( שינוי חלוקת שטחי בנייה מאושרים בתאי 
שטח 21 ו–27 )שטח שירות(, בלא שינוי בסך כל זכויות בנייה 

מאושרות בשטח התכנית; ג( שינוי בקווי בניין מאושרים.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6771, התשע"ד, עמ' 4399.

המקומית   הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6297160/1
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
91010, טל' 02-6290263, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 
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קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

מרחב תכנון מקומי בית שמש

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

102-0166728", שינוי לתכנית בש/158.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שמש, שכ' ג', רמת 
בית שמש, רח' זכריה הנביא 2, 4, 8, השטח שבין קואורדינטות 
רוחב 198.100 לבין קואורדינטות אורך 623.685; גוש 34355, ח"ח 6; 

מגרש 203 לפי תכנית בש/158.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ממגורים ב )לא לפי מבא"ת( למגורים ב )לפי מבא"ת(; ב( תוספת 
2 יח"ד, סך הכל ל–46 יח"ד; ג( קביעת בינוי לתוספת 2 יח"ד בלא 
הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות; ד( תוספת קומה ל–7 

קומות במקום 6 קומות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
24.1.2014 ובילקוט הפרסומים 6793, התשע"ד, עמ' 5089.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

משה מונטג  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה בית שמש  
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2( תוספת דירת גג אחת מעבר ל–4 יח"ד המותרות לפי תכנית 
בב/813 ובסך הכל יותרו 5 יח"ד )כולל דירות שיפוע(; 3( ביטול 
אחת  לדירה  מעל  גג  דירת  בניית   )4 בבינוי;  כמסומן  נסיגות 
בקומה שמתחתיה; 5( בניית חדר מדרגות שעולה מעל לדירת 
הגג וכמסומן בבינוי; 6( השטח העיקרי של דירת הגג לא יפחת 
מ–70 מ"ר; ב( לא תותר תוספת או חלוקה של יח"ד מעבר למותר 
הוראותיה;  ולפי  תמא38  לפי  יח"ד  תוספת  למעט  זו,   בתכנית 
ג( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה; ד( לא תותר 
וכמסומן  טכניים  מיתקנים  למעט  הגג,  דירת  מעל  בנייה  כל 
יכלול את השטחים המותרים  הגג  דירת  ה( שטח  זו;  בתכנית 
זו;  תכנית  לפי  הבניין  מקומות  שנוידו  ושטחים  הגג   לחדרי 
יפחת  לא  הגג  לדירת  מתחת  הדירה  של  העיקרי  השטח   ו( 
מ–110 מ"ר; ז( תינתן אפשרות גישה למיתקנים הסולריים שמעל 

לדירת הגג לכל דיירי הבניין.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
הוועדה  יומצא למשרדי  03-5776579. העתק ההתנגדות  טל' 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך בגין 125, תל אביב.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
ידי  על  חתום  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

עו"ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' בב/מק/3323
שם התכנית: שינוי קווי בניין, תוספת יח"ד ושינוי 

 בינוי ברח' השניים 15, בב/מק/3323
תכנית מס' 501-0205161

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון 
בב/ מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז  ולבנייה 

מק/3323", שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/28, בב/מק/3054/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' השניים 15 
- גוש 6195, חלקה 156; שטח התכנית: 505 מ"ר.

קיים  מבנה  להריסת  ותוספות  שינויים  התכנית:  מטרות 
והקמת בניין חדש, על ידי: א( שינויים בקווי בניין; ב( תוספת 
וניוד  יח"ד  תוספת  ג(  נסיגות;  וביטול  בינוי  שינוי  גג,  דירות 
שטחים שניתן לאשר כהקלה; ד( תוספת קומה, יח"ד ושטחים 

לפי תמא38.

1( בחזית מערבית  בניין:  קווי  א(  עיקרי הוראות התכנית: 
)רח' ביאליק( מ–4 מ' )2.5 מ' אחרי בליטה( ל–3 מ' )1.80 מ' אחרי 
בליטה(; 2( בנייה מעבר לקו הנ"ל, למעט סוכות ומרפסות שמש 
תהא סטייה ניכרת; ב( יח"ד: 1( תוספת 4 יח"ד במסגרת הקלה 
)3 לפי הקלה - 30% ו–1 לפי תכנית בב/מק/105/ה(; 2( תוספת 
3 יח"ד לפי תמא38; 3( תוספת 2 דירות גג בתכנית זו; 4( סך הכל 
יותרו 17 יח"ד כולל דירות גג; ג( שינויים שניתן לאשר בדרך של 
הקלה: 1( ניוד שטחים בין הקומות )למעט שטחים לפי תכנית 

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה בהסכמה בחלק 
שטחי  של  מיטבי  רצף  ליצירת  בתשריט  וכמסומן  מהתכנית 
הציבור,  ושטחי  הפתוחים  השטחים  התעשייה,  המגורים, 
ויצירת הפרדה ירוקה בין התעסוקה והמגורים; ב( תוספת של 
עד 47 יח"ד מעבר ל–200 יח"ד המותרות לפי תכנית בב/580 )40 
מתוכן במסגרת הקלה(, סך הכל 247 יח"ד )לא כולל דירת נכה(; 
ג( שינויים בבינוי כמסומן בנספח הבינוי וכדלהלן: 1( במגרשי 
קומות   6 בני  בניינים  לבניית  קומות  תוספת  תותר  המגורים 
וקומת גג חלקית מעל קומת קרקע חלקית ומרתפי חניה ובשטח 
 1 2( בתא שטח מס'  עיקרי ממוצע ליח"ד לא יפחת מ–65 מ'ר; 
תותר חזית מסחרית על חשבון דירות קומת הקרקע; 3( במגרש 
התעשייה )תא שטח מס' 103 תותר תוספת קומות לבניית בניין 
בן 31 קומות מעל קומת הקרקע ונוסף על 5 קומות של מרתף 
חניה )במקום 5 קומות + קומה חלקית( על ידי העברת שטחים 
על  יעלה  לא  הבניין  גובה  בתכנית.  אחרים  תעשייה  ממגרשי 
130 מ' )בשינוי מהוראות תכנית בב/580(; ד( קווי הבניין יהיו 
המסומנים  המבנים  כל  ה(  הבינוי;  ובנספח  בתשריט  כמסומן 
להריסה בתשריט ייהרסו כתנאי למימוש זכויות הבנייה בתא 
השטח שבו הם נמצאים. ההריסה תיעשה בתיאום עם היחידה 
לאיכות הסביבה, לרבות בדבר פינוי פסולת בניין, בדיקות קרקע 
יתואם עם מהנדס העיר  בניין  כל  ו( הבינוי הסופי של  וכדו'; 
בהיתר הבנייה, לרבות פיתוח המגרש, עיצוב אדריכלי, עיצוב 

וציפוי החזיתות בחומרים קשיחים וכדו'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
הוועדה  יומצא למשרדי  03-5776579. העתק ההתנגדות  טל' 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך בגין 125, תל אביב.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
ידי  על  חתום  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

עו"ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' בב/מק/3314

 שם התכנית: תוספת דירת גג, רח' מירון 4,
תכנית מס' 501-0190454

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון 
בב/ מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז  ולבנייה 

מק/3314", שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/813, בב/מק/105/פ.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' מירון 4 - 
גוש 6123, חלקה 351; שטח התכנית: 431 מ"ר.

מטרת התכנית: תוספת דירת גג בבניין חדש.

עיקרי הוראות התכנית: א( תותר תוספת דירת גג בתנאים 
התקפות,  התכניות  הוראות  לפי  תיבנה  הגג  דירת   )1 האלה: 
לרבות תכנית בב/מק/105/פ, ולמעט השינויים שלפי תכנית זו; 
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בב/מק/105/פ(; 7( רוחב הקולונדה יוקטן מ–3 מ' ל–2 מ'; 8( תוספת 
המותרות;  לקומות  מעבר  גג  וקומת  ו–ה(  ד  )קומות  קומות   2 
ב( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה; ג( תוספת או 
 חלוקת יח"ד מעבר למותר לפי תכנית זו תהיה סטייה ניכרת; 
ד( לא תותר כל בליטה, למעט סוכות לפי תכניות תקפות, מעבר 
לקווי הבניין שלפי תכנית זו; ה( דירת הגג תיבנה לפי הוראות 

תכנית בב/מק/105/פ, למעט השינויים שלפי תכנית זו.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4.7.2013 ובילקוט הפרסומים 6636, התשע"ג, עמ' 7178.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-5776487, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בב/מק/3288
 שם התכנית: הרחבת קומה, רח' אביעד 1,

תכנית מס' 501-0139931
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
בב/מק/3288", שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/547, בב/מק/105/

אגפים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' הגליל 2 - 
גוש 6195, ח"ח 671; שטח התכנית: 693 מ"ר.

מטרת התכנית: שינוי בינוי למתן אפשרות הרחבה בקומה א 
בלבד.

עיקרי הוראות התכנית: א( תותר הרחבה של דירות קיימות 
בקומה א' בלבד מתוך 4 קומות קיימות בבניין הצפון מערבי של 
החלקה )בפינת הרחובות נורוק וגרינברג(, וזאת בשינוי מהוראות 
קווי  במסגרת  תהיה  ההרחבה  ב(  בב/מק/105/אגפים;  תכנית 
ההרחבה, השטחים המותרים וההוראות הרלוונטיות לפי תכנית 
בב/547; ג( הוראות תכנית בב/מק/105/אגפים יחולו על החלקה, 
מעקה  בניית  בדבר  ולרבות  המבוקשים,  השינויים  לגבי  למעט 
וכדו'; ד( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה, לרבות 
בדבר עיצוב התוספת וחומרי גמר קשיחים בחזית; ה( התוספת 
של  חלוקה  תותר  לא  ו(  אדמה;  לרעידות   413 ת"י  לפי  תיבנה 
דירה שהורחבה לפי תכנית זו; ז( העמודים החדשים וההרחבה 
יתוכננו כך שיוכלו לשאת בעתיד הרחבות לכל קומות הבניין, 

לפי חוות דעת קוסנטרוקטיבית שתוגש כתנאי להיתר בנייה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1.12.2013 ובילקוט הפרסומים 6723, התשע"ד, עמ' 2587.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-5776487, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  

תמא38(; 2( תוספת קומה אחת ושטחים לפי תמא38; ד( שינוי 
בינוי: 1( שינויים בנסיגות בדירות הגג כמסומן בנספח הבינוי; 
2( בניית 2 דירות גג מעל 3 יח"ד בקומה שמתחתן; 3( שטח עיקרי 
+ ממ"ד של כל דירת גג לא יפחת מ–70 מ"ר; ה( הבינוי הסופי 
יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה, לרבות בדבר ציפוי חזיתות, 
או חלוקה  לא תותר תוספת  ו(  ופיתוח המגרש;  עיצוב הבניין 
של יח"ד מעבר למותר לפי תכנית זו, וזו תהיה סטייה ניכרת; 
ייהרסו כתנאי להיתר בתיאום  ז( המבנים המסומנים להריסה 
אם איכ"ס, לרבות בדבר פינוי פסולת בניין; ח( הבנייה תהיה 
בב/מק/3054/א,  לרבות  התקפות,  התכניות  להוראות  בהתאם 

ולמעט השינויים שלפי תכנית זו.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
הוועדה  יומצא למשרדי  03-5776579. העתק ההתנגדות  טל' 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך בגין 125, תל אביב.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
ידי  על  חתום  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

עו"ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בב/מק/3247
שם התכנית: תוספות ושינויים ברח' ז'בוטינסקי 88

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

בב/מק/3247", שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/158.

רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שטח   ;1836  ,1835 חלקות   ,6122 גוש   -  88 ז'בוטינסקי 

התכנית: 548 מ"ר.

חדש  בניין  להקמת  ושינויים  תוספות  התכנית:  מטרות 
ניוד  ג(  בניין;  בקווי  שינויים  ב(  קומות;  תוספת  א(  כדלהלן: 
שטחים; ד( תוספת שטחים שניתן להוסיף בהקלה; ה( הקטנת 
הגג  בדירת  בינוי  שינויי  ז(  יח"ד;  תוספת  ו(  הקולונדה;  רוחב 
)לרבות בדבר נסיגות, שטח דירת הגג ושטח הדירות שמתחת 

לדירת הגג(.

חדש  בניין  הקמת  תותר  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
יח"ד  ו–3  הקלה  במסגרת  יח"ד   1 תוספת   )1 האלה:  בשינויים 
זו, כך שבסך הכל יותרו 11 יח"ד )כולל דירת  במסגרת תכנית 
שניתן  שטחים  תוספת   )3 הקומות;  בין  שטחים  ניוד   )2 גג(; 
להוסיף בהקלה )6% בגין שיפור תנאים, 5% בגין מעלית ו–5% 
מ'  מ–5  ישונה  הדרומי  הבניין  קו   )4 קומות(;   2 תוספת   בגין 
)3.5 מ' אחרי בליטה מותרת( ל–3 מ', וקווי הבניין הצדיים ישונו 
מ–5 מ' )הנדרש לבניין בן 5 קומות( ל–3.5 מ'; 5( השטח העיקרי 
תכנית  מהוראות  )בשינוי  מ"ר  מ–70  יפחת  לא  הגג  דירת  של 
בב/מק/105/פ(; 6( השטח הממוצע )עיקרי וממ"ד( של הדירות 
 מתחת לדירת הגג לא יפחת מ–72 מ"ר )בשינוי מהוראות תכנית 



ילקוט הפרסומים 6845, כ"ו בתמוז התשע"ד, 24.7.2014  7094

ז'בוטינסקי, מצפון מזרח  רח'   - גבולות התכנית: מצפון מערב 
- שדרות הילד, מדרום מזרח - חלקות 321, 479, מדרום מערב 

- חלקה 320 )רח' ז'בוטינסקי 68, פינת רח' ד"ר כהן 18(.

ז'בוטינסקי  לרח'  במרתף  בניין  קווי  שינוי  מטרת התכנית: 
בשטחי  שינוי  בלא  מ',   0 בניין  לקו  מ'  מ–3  הילד,  ולשדרות 

השירות התת–קרקעיים מתכנית רג/1370.

במרתפים  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מתכנית רג/1370 בכפוף לאישור נת"ע: לשדרות הילד - שינוי 
מקו בניין 3 מ' לקו בניין 0 מ' לכל אורך החזית, לרח' ז'בוטינסקי 
- שינוי מקו בניין 3 מ' לקו בניין 0 מ' לאורך כל החזית, לאורך 
)בלא  מ'   0 בניין  קו   -  479  ,321  ,320 חלקות  עם  המגרש  גבול 
שינוי(; ב( עדכון מסמכי התכנית בהתאם לשינוי בקווי הבניין 
- תשריט ונספח הבינוי; ג( שאר הוראות התכנית לפי הוראות 
מתחת  השירות  שטחי  זה  ובכלל  שינוי  בלא  ג/1370  תכנית 

לקרקע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5.6.2013 ובילקוט הפרסומים 6667, התשע"ד, עמ' 441.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  גן,  רמת   ,26 המעגל  רח'  גן,  רמת  ולבנייה   לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-6753394
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  אביב,  תל  מחוז 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

רג/מק/1564/א",  מס'  תמא38  לפי  מפורטת  "תכנית   )1(
רג/ רג/מק/340/ג/30,  רג/340/ג,  רג/340,  לתכניות  שינוי 
רג/340/ג/3,  רג/340/ג/1,  לתכניות  כפיפות  מק/340/ג/33, 
רג/ רג/מק/340/ג/6,  רג/מק/340/ג/2/3,  רג/340/ג/1/3, 
רג/ רג/340/ג/15,  רג/מק/340/ג/1/11,  מק/340/ג/11, 
רג/ רג/340/ג/21,  רג/מק/340/ג/19,  מק/340/ג/17, 
רג/מק/340/ג/38,  רג/מק/340/ג/21/ב,  מק/340/ג/21/א, 

תמא38, תמא38/2, תמא38/3.

 ,6 גן, רח' תש"י  ומקומם: רמת  השטחים הכלולים בתכנית   
8 - גוש 6128, חלקות 160, 161 בשלמותן; גבולות התכנית: 
 ,6128 בגוש   659  ,658 חלקות   - ממזרח  רח' תש"י,   - מצפון 

מדרום - רח' תרע"ד, ממערב - חלקה 162 בגוש 6128.

מימוש  במסגרת  עירונית  התחדשות  התכנית:  מטרות   
תמא38, הריסת מבנים ישנים קיימים והקמת מבנה אחד 
בעלים,  בהסכמת  צמודות  חלקות  שתי  איחוד  באמצעות 
על  החלות  תכניות  מכוח  זכויות  מימוש  באמצעות 
החלקות, כולל תמא38 ורג/340/ג/30 על תיקוניהן. בבניין 

המוצע 45 יח"ד ב–10 קומות, כולל קומת קרקע וקומת גג.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד חלקות 160 ו–161 בגוש 6128   
 בהסכמת כל הבעלים; ב( שינוי בקווי בניין ומכוח תמא38: 
1( קו בניין קדמי לרח' תש"י מ–4 מ' ל–2 מ'; 2( קו בניין קדמי 
לרח' תרע"ד מ–2.5 מ' ל–1.1 מ' )1.4 מ' גם בקומת הקרקע(; 3( קו 
 בניין צדי מזרחי מ–3 מ' )3.5 מ' במימוש רג/340/ג/11( ל–3.5 מ'; 
4( קו בניין צדי מערבי מ–3 מ' )3.5 מ' במימוש רג/340/ג/11( 
ל–3.15 מ'; ג( תוספת יח"ד ומכוח תמא38 עד 45 דירות; ד( שינוי 

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הרצליה  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז   ולבנייה 
504-0210203, הר/מק/2284", שינוי לתכניות 19/29/3, 22/29/3, 
הר/1057/א,  לתכניות  כפיפות  הר/474,  הר/417,  הר/1218, 

הר/1262, הר/1764, הר/1819, הר/253/א, הר/מק/2000/מ.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה, רח' פינסקר, 
רח' אבן עזרא - גוש 6525, ח"ח 50, 86; גוש 6527, חלקות 14, 358, 

413, 415 בשלמותן, ח"ח 86, 185, 283, 305, 306, 361, 417.

מטרת התכנית: ביטול דרך מאושרת והסדרת דרך קיימת 
לצורך הסדרת גינה ציבורית.

הסכמה  בלא  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הקרקע;  ייעודי  כל  של  הכולל  בשטח  שינוי  ובלא   בעלים 
הוספת  ג(  אדיכליים;  עיצוב  או  בינוי  בדבר  הוראות  שינוי  ב( 

הוראות להסדרת חניה ציבורית בשטח ציבורי פתוח.

הרצליה,  עיריית  באתר  המופקדת  בתכנית  לעיין  ניתן 
כשבועיים לאחר פרסום דבר הפקדתה בעיתונים, בקישור הזה 
http://hadasa.herzliya. muni.il/plane/Pages/ :באתר העירוני

taba.aspx.

בקישורית  לבחור  יש  ימין  שבצד  הקישורים  בסרגל   )1
מס'  לכתוב את  יש  2( בשדה מספר תכנית  עיר;  בניין  תכניות 
לתכנית  להיכנס  יש   )3 הצג;  על  ללחוץ  מכן  ולאחר  התכנית 
על ידי לחיצה על החץ ובארכיב המסמכים מופיעים קישורים 

למסמכי התכנית הסרוקים.

הוועדה  במשרדי  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה, מחלקת תכנון עיר, בימים 
הרואה  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 
פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את 
סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום 
בעיתונים  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה 
רח'  הרצליה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

סוקולוב 22, הרצליה.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
משה פדלון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הרצליה  

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מפורטת 
רג/340/ג/3,  רג/1370,  לתכניות  שינוי  רג/מק/1370/א",  מס' 
כפיפות  רג/מק/ג/15,  רג/מק/340/ג/2/3,  רג/מק/340/ג/1/3, 
רג/מק/340/ג/21/ב,  רג/מק/340/ג/21/א,  רג/340/ג/17,  לתכניות 

רג/340/ג/21, רג/340/ג/28, רג/340/ג/31, תממ1/5.

רח'  גן,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בשלמותן;   319  ,318 חלקות   ,6127 גוש   -  70 ז'בוטינסקי 



7095 ילקוט הפרסומים 6845, כ"ו בתמוז התשע"ד, 24.7.2014 

הקיים  הבניין  הריסת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
תקפות,  תכניות  לפי  חדש  מגורים  מבנה   והקמת 
זכויות  מיצוי  תוך  תיקוניהן  על  ורג/340/ג/30   38 תמא 
בתוקף;  מתכניות  שינוי  בלא  עיקריים,  לשטחים  הבנייה 
ג(  אדריכליים;  ועיצוב  בינוי  בדבר  בהוראות  שינוי  ב( 
לבניין  בהקלה(  לבקש  ניתן  )שהיה  קומה  תוספת  תותר 
טכנית  קומה   + חלקית  גג  קומת   + קומות   8 הכל  ובסך 
מרתפים;  קומות   2 ומעל  קרקע  קומת  מעל   חלקית, 
ד( מס' יח"ד המוצע בתכנית הוא עד 18 יח"ד, לפי תכניות 
השונות  הקומות  בין  בנייה  זכויות  ניוד  יותר  ה(  תקפות; 
יותר  לא  הקרקע(.  קומת  כולל  )לא  הקרקע  מעל  בבניין 
הקרקע  מקומת  תיקוניה  על  תמא/38  מתוקף  זכויות  ניוד 
קדמי  בניין  קו  בניין:  קווי  שינוי  ו(  הקומות;  לשאר  והגג 
הקרקע  בקומת  מ'  ל–3.6  מ'  מ–4  לחם(  בית  )לרח'  מזרחי 
)לרח'  דרומי  קדמי  בניין  קו  העליונות,  לקומות  מ'  ו–2.2 
לקומות  מ'  ו–2.3  הקרקע  בקומת  מ'  ל–3.7  מ'  מ–4  חורגין( 
נסיגת  ז(  שינוי;  בלא  מ'   3 צדיים  בניין  קווי  העליונות, 
קומת הגג - עד 1.3 מ' לכיוון חזית רח' בית לחם ובהתאם 
מיתאר  לפי  ממ"ד  בניית  תותר  המנחה.  הבינוי  לנספח 
 הקומה שמתחת; ח( תותר בניית מיתקנים טכניים על הגג; 

ט( קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
8.11.2013 ובילקוט הפרסומים 6723, התשע"ד, עמ' 2590.

רג/506-0163469", שינוי  לפי תמא38 מס'  "תכנית מפורטת   )4(
לתכניות 340, 340/ג, 340/ג/1, 340/ג/21, 340/ג/3, 340/ג/30, 
מק/340/ג/1, מק/340/ג/2/3, מק/340/ג/21/א, מק/340/ג/38, 
340/ג/15,  340/ג/1/3,   ,126 לתכניות  כפיפות  מק/340/ג/6, 
תמא/2/38,  מק/340/ג/19,  מק/340/ג/17,  מק/340/ג/1/11, 

תמא/3/38, תמא38, ביטול לתכנית מק/340/ג/33.

רח'  גן,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים    
איתמר 16 - גוש 6206, חלקה 43 בשלמותה; גבולות התכנית: 
שכ' חרוזים, מדרום מזרח - רח' אסף )ח. 138(, מצפון מזרח - רח' 
איתמר )ח. 138(, מצפון מערב - ח. 52 )רח' יואב 10, פינת רח' 

איתמר 14(, מדרום מערב - ח. 44 )רח' אסף 7(.

בנייה  זכויות  למימוש  האפשרות  שיפור  התכנית:  מטרת   
לפי תכניות תקפות, ובכללן תמא/38 ורג/340 על תיקוניהן 
 ,9 ורג/126, במגרש בנייה ברח' איתמר 16, פינת רח' אסף 
בניין  ובניית  הקיים  הבניין  הריסת  של  ובמקרה  גן,  רמת 
לבקש  ניתן  )שהיה  נוספת  קומה  בניית  לאפשר  יש  חדש 
בהקלה(, הרחבה של התכסית המותרת על ידי שינוי קווי 
לפי  נערכה  זו  תכנית  הקלות.  והחלת  המותרים  הבניין 

סעיף 23 לתמא/38.

הבניין  הריסת  של  במקרה  התכנית:  הוראות  עיקרי   
 הקיים ובניית בניין חדש במקומו יחולו ההוראות האלה: 
ורג/340/ג/30  תמא/38  לפי  חדש  מגורים  בניין  הקמת  א( 
מתוקף  הבנייה  זכויות  מיצוי  תוך  ורג/126,  תיקוניהן,  על 
לבקש  ניתן  )שהיה  קומה  בניית  ב(  מאושרות;  תכניות 
 8 הכל  ובסך  תקפות,  בתכניות  לקבוע  מעבר  בהקלה( 
של  בשיעור  חלקית  גג  קומת   + קרקע  קומת  מעל  קומות 
בהתאם  הבניין  קווי  שינוי  ג(  מרתף;  קומות  ו–3   ,80%
לתמא38: קו בניין קדמי לרח' אסף - 2 מ', קו בניין קדמי 
לרח' איתמר 1.6 מ', קווי בניין צדיים - 3 מ' )תותר הבלטת 
ממ"דים בשיעור של עד 1 מ' מקו הבניין המערבי ובאורך 
קווי  מצטבר(.  באופן  החזית  מאורך   30% על  יעלה  שלא 

 של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים; 
לא  הקרקע  קומת  מעל  הקומות  בין  שטחים  ניוד  יותר  ה( 
כולל קומת הקרקע וקומת הגג; ו( תכנית זו נערכה בהתאם 

להוראות סעיף 23 בתמא38.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
9.8.2013 ובילקוט הפרסומים 6667, התשע"ד, עמ' 442.

"תכנית מפורטת לפי תמא 38 מס' רג/506-0156075", שינוי   )2(
340/ג/15,  30/ג/1/3,  340/ג/1,  340/ג,   ,340 לתכניות 
מק/340/ג/11,  מק/340/ג/1/11,  340/ג/30,  340/ג/3,  340/ג/21, 
מק/340/ג/2/3, מק/340/ג/21/א, מק/340/ג/21/ב, מק/340/ג/33, 
כפיפות  תמא/38,  מק/340/ג/9,  מק/340/ג/6,  מק/340/ג/38, 

לתכניות מק/340/ג/17, מק/340/ג/19, מק/340/ג/30/א/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' ישורון 8,   
10 - גוש 6186, חלקות 422, 436; גבולות התכנית - מצפון 
רח' הרבי מרוז'ין - גוש 6186, חלקות 429, 443, ממזרח - 
רח' יוסף קארו - גוש 6186, חלקות 38, 567, מדרום - רח' 
תפארת ישראל - גוש 6186, חלקות 44, 45, ממערב - רח' 

ישורון - גוש 6186, חלקות 423, 437.

 15 הכוללים  מגורים  מבני  שני  הריסת  התכנית:  מטרת   
מבנה  והקמת  החלקות  שתי  על  הקיימים  דיור  יחידות 
מגורים חדש הכולל 50 יחידות דיור לפי הוראות תמא38 
בחלקה  הבנייה  זכויות  מיצוי  תוך  תיקוניהן,  על  ורג/340 

המאוחדת.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד חלקות 422 ו–436 בגוש   
ועיצוב אדריכליים;  בינוי  ב( שינוי בהוראות בדבר   ;6186 
ג( שינוי בקווי בניין בהתאם להוראות תמא38 על תיקוניה; 
דירות בלא הגדלת  ל–50  דיור עד  יחידות  ד( הגדלת מס' 
זכויות  ניוד  יותר  ה(  עיקריות;  למטרות  השטחים  כל  סך 
הקרקע;  פני  מעל  במבנה  השונות  הקומות  בין   בנייה 
ו( תכנית זו כוללת את תוספת הקומות, הרחבת קווי הבניין 
ותוספת זכויות הבנייה הניתנות לאישור בהתאם לתמא38 

על תיקוניה והיא נערכת לפי הוראות סעיף 23 לתמא38.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
28.11.2013 ובילקוט הפרסומים 6742, התשע"ד, עמ' 3399.

"תכנית מפורטת לפי תמא38 מס' רג/506-0159400", שינוי   )3(
340/ג/1, מק/340/ג/11, כפיפות לתכניות  340/ג,  לתכניות 
340/ג/30,  340/ג/3,  340/ג/21,  340/ג/15,  340/ג/1/3,   ,340
מק/340/ג/17,  מק/340/ג/16,  מק/340/ג/1/11,  340/ג/31, 
מק/340/ מק/340/ג/21/א,  מק/340/ג/2/3,  מק/340/ג/19, 
מק/340/ג/38,  מק/340/ג/33,  מק/340/ג/30/א/1,  ג/21/ב, 

תמא/1/38/א, תמא/2/38, תמא/3/38, תמא/38.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' חורגין 39   
- גוש 6158, חלקה 608 בשלמותה; גבולות התכנית: ממזרח 
- רח' בית לחם, מדרום - רח' חורגין, ממערב - חלקה 609 

)מגורים ג(, מצפון -חלקה 607 )מגורים ב(.

מטרת התכנית: מטרת התכנית היא מימוש זכויות בנייה   
על  ורג/340  תמא/38  תקפות,  תכניות  לפי  מאושרות 
פינת   ,12 לחם  בית  רח'   ,6158 גוש   ,608 בחלקה  תיקוניהן 
רח' חורגין 39, ולאשר, במקרה של הריסת המבנה הקיים 
ובניית בניין חדש, הקמת קומה נוספת שהיה ניתן לקבלה 
בהקלה, הרחבת התכסית המותרת ושינוי קווי בניין, בניית 
עד 2 מרתפי חניה וקביעת מס' יחידות מרבי של 18 יחידות 
דיור. תכנית זו נערכה בהתאם להוראות סעיף 23 לתמא38.
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מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
)מכ/ רכסים   ,19 קוק  הרב  רח'  כנסת,  בית   ,"355-0078956 מס' 

מק/840(, שינוי לתכנית מכ/296.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רכסים, רח' הרב קוק 19 
- גוש 11144, ח"ח 237, 373; מגרש ג בשלמותו מתכנית מכ/296.

הרחבת  לצורך  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בית הכנסת הקיים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14.2.2014 ובילקוט הפרסומים 6760, התשע"ד, עמ' 3985.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
הנביאים,  מגדל   ,2 כורי  רח'  הכרמל,  מורדות  ולבנייה  לתכנון 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-8676296 טל'  חיפה, 
טל'  חיפה,  15ב,  פלי"ם  רח'  חיפה,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-8633448

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מאלק עמרור  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל  

מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה הוד השרון מופקדת "תכנית מפורטת מס' הר/

מק/64/346", שינוי לתכניות הר/10/346, הר/10/346/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, שכ' נווה 
נאמן, רח' המכבים 8 - גוש 6574, חלקה 202.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין אחורי וצדי.

לדרך  אחורי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
רמתיים מ–50 מ' ל–20 מ'; ב( שינוי קו בניין צדי צפוני מ–4 מ' 
ל–3 מ', למעט בתחום זיקת מעבר 4 מ', קו בניין לקומה א יהיה 
3 מ' כמסומן בתשריט; ג( שינוי קו בניין דרומי מ–4 מ' ל–3 מ' 
ול–2.95 מ' לבית קיים כמסומן בתשריט; ד( קביעת זיקת מעבר 

ליח"ד אחוריות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
טל'   ,45265 השרון  הוד   ,28 גמלא  בן  רח'  השרון,  הוד  ולבנייה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .09-7759666
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון   המחוזית 

טל' 08-9788444.

0, בכפוף להוראות רג/ בניין לקומות מרתף בתת–הקרקע 
אסף  לרח'  מ'   1 של  נסיגה  הקרקע  בקומת  מק/340/ג/17, 
ו–1.4 מ' לרח' איתמר לאורך מרבית החזית; ד( התרת סגירת 
המבוקש  הדירות  מס'  ה(  תמא/3/38;  לפי  עמודים  קומת 
הוא 30, לפי תכניות תקפות; ו( בניית 3 מרתפי חניה בכפוף 
להוראות רג/מק/340/ג/2/3, במקרה של שימוש במיתקני 
חניה אוטומטיים יותר גובה מרתף גדול מ–3.5 מ' באישור 
אוטומטי  במיתקן  חניה  פתרון  של  במקרה  העיר.  מהנדס 
ייחשב  לא  מימושו  לצורך  מרתף  וגובה  קומות  תוספת   -
שירות  מרפסת  בלא  יח"ד  הקמת  תותר  ז(  ניכרת;  סטייה 
בין  זכויות  ניוד  יותר  ח(  כביסה;  לתליית  לפתרון  בכפוף 
הקומות העליונות בבניין; ט( תכנית זו כוללת את תוספת 
הבנייה  זכויות  ותוספת  הבנייה  קווי  הרחבת  הקומות, 

שניתן לאשר בהתאם לתמא/38 על תיקוניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
23.1.2014 ובילקוט הפרסומים 6780, התשע"ד, עמ' 4734.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
טל'  גן,  רמת   ,26 המעגל  רח'  גן,  רמת  ולבנייה   לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-6753394
ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  אביב,  תל  מחוז 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אביבית מאור-נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי פרדס–חנה-כרכור

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
שינוי  חנה,  פרדס  פרדסים,  בנווה  הבינוי  שינוי  ש/מק/500/ג", 

לתכנית ש/500/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נווה פרדסים, פרדס– 
חנה-כרכור - גוש 10121, ח"ח 9, 141, 225.

מגרשים;  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב( שינוי מיקום והגדלת שטח שצ"פ מ–3,025 מ"ר ל–3,437 מ"ר, ושביל 
 ציבורי מ–156 מ"ר ל–191 מ"ר; ג( שינוי בקווי בניין; ד( שינוי בינוי; 
ה( שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית בלי לשנות את 

סך כל השטח המותר לבנייה; ו( שינוי גודל מגרש.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6492, התשע"ג, עמ' 759.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,20 הבנים  דרך  רח'  פרדס–חנה-כרכור,  ולבנייה   לתכנון 
ת"ד 1022, טל' 077-9779903, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז חיפה, שד' פלי"ם 15ב, חיפה, טל' 04-8616252, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

חיים געש  
יושב ראש הוועדה המקומית  

                                     לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור



7097 ילקוט הפרסומים 6845, כ"ו בתמוז התשע"ד, 24.7.2014 

טל'  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788444

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  רעננה  ולבנייה 
רע/מק/807א  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 
רע/ 28, שינוי לתכניות  בניין במגדל  קו  416-0193177", שינוי 

מק/807, רע/2000, בהתאם לתכנית רע/292/1/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה, רח' מגדל 26, 28 
- גוש 6579, חלקה 133.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין קדמי מערבי מ–4 מ' 
ל–3 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
העתק   .09-7610516 טל'  רעננה,   ,6 השוק  רח'  רעננה,  ולבנייה 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה רעננה  

מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  מודיעין  ולבנייה   לתכנון 
מד/במ/1,  מקומיות  מיתאר  לתכניות  שינוי   ,"420-0204552

מד/2/1.

מודיעין-מכבים- ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 :X קואורדינטה: ציר וניסן,  רעות, שכ' הכרמים, רחובות אייר 

201.279, ציר Y: 647.068; גוש 5735, ח"ח 5.

ידי  על  וניסן  אייר  רחובות  חיבור  א(  התכנית:  מטרות 
מגרשים  של  מחדש  וחלוקה  איחוד  ב(   ;T צומת  הסדרת 
המיועדים למגורים, מבני ציבור, מעבר ציבורי להולכי רגל; ג( 

הרחבת דרך קיימת והרחבת שביל מעבר להולכי רגל.

וניסן,  עיקרי הוראות התכנית: הסדרת חיבור הרחובות אייר 
שכונת הכרמים.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
הר/ מס'  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
הר/10/346/א,  הר/מק/33/346,  לתכניות  שינוי  מק/65/346", 

הר/10/346.

שכ'  השרון,  הוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
נווה נאמן, רח' המכבים 48 - גוש 6574, חלקה 222.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין אחורי וצדי צפוני.

מטרות התכנית: א( שינוי קו בניין אחורי מ–50 מ' ל–20 מ' 
לדרך רמתיים; ב( שינוי קו בניין צדי צפוני לקומה א של הבית 
הקדמי ולבית האחורי מ–4 מ' ל–3 מ', קו בניין בקומת הקרקע 
של הבית הקדמי יהיה 4 מ' כרוחב זיקת המעבר; ג( קביעת זיקת 

מעבר ליחידה אחורית ברוחב של 4 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
31.5.2013 ובילקוט הפרסומים 6614, התשע"ג, עמ' 5528.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
השרון,  הוד   ,28 גמלא  בן  רח'  השרון,  הוד  ולבנייה   לתכנון 
טל' 09-7759666, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' רצ/
מק/44/11/1 - 413-0161208", שינוי לתכנית רצ/11/1, כפיפות 

לתכנית רצ/1/1/יג.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
כצנלסון 71 - גוש 3945, חלקה 47 בשלמותה.

מגרשים;  לשני  החלקה  חלוקת  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב( קביעת גודל מגרש מינימלי; ג( קביעת קו בניין 0 מחייב בין שני 
קווי בניין; ה( שינוי של הוראות לפי תכנית  המגרשים; ד( שינוי 

בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27.3.2014 ובילקוט הפרסומים 6756, התשע"ד, עמ' 3829.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-9547577, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
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מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה חבל מודיעין מופקדת "תכנית מפורטת מקומית 

מס' חמ/מק/16/40", שינוי לתכנית גז/9/40.

גוש   - טרומן  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
5718 )חלק(, חלקה 96.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין דרומי לצורך אישור פרגולה 
קיימת.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין דרומי מ–4 מ' ל–2.60 מ' 
לצורך אישור פרגולה קיימת.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבנייה חבל מודיעין, רח' מודיעים 10, שהם, טל' 03-9722887.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

שינוי  חמ/מק/16/40",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )1(
לתכנית גז/9/40.

גוש   - טרומן  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
5718 )חלק(, חלקה 96.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין דרומי לצורך אישור פרגולה   
קיימת.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין דרומי מ–4 מ' ל–2.60 מ'   
לצורך אישור פרגולה קיימת.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6167, התשע"א, עמ' 1348.

"תכנית מפורטת מס'  424-0183707", שינוי לתכנית משמ/58/ג,   )2(
כפיפות לתכנית תמא/2/4.

גוש   - ומקומם: מושב נחלים  השטחים הכלולים בתכנית   
6813 )חלק(, חלקה 48, ח"ח 49, 50.

מטרת התכנית: א( הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת–  
תוקף לצורכי ציבור; ב( שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית.

למוסד  השטח  של  הרחבה  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
שימושים,  קביעת  ב(  חקלאית;  קרקע  חשבון  על  חינוכי 

הוראות בנייה, הנחיות בינוי לכל שימושי הקרקע.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6756, התשע"ד, עמ' 3832.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
קהל  קבלת  שעות  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בהתאם  מודיעין-מכבים-רעות:  עיריית  הנדסה,  במחלקת 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  העירייה.  באתר  למפורסם 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין, 
טל'  מודיעין,   ,1 תלתן  רח'  מודיעין,   ,1 ת"ד  מודיעין,   עיריית 

.08-9726058

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
חיים ביבס  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מודיעין  

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  השרון  דרום  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
417-0129304", שינוי קווי בניין, שלכטר, נווה ירק, שד/מק/43/60, 

שינוי לתכניות שד/1/60, שד/1000.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נווה ירק - גוש 6821, 
חלקה 55 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין נקודתיים למבנים 
נקודתי  בניין  קו  שינוי  קדמי:  בניין  קו  א(  ידי:  על   קיימים, 
בניין  קו  שינוי  אחורי:  בניין  קו  ב(  מ;   4.1 עד  מ'  ל–3.9  מ'  מ–5 
שמאלי:  צדי  בניין  קו  ג(  מ';   4.8 עד  מ'  ל–4.1  מ'  מ–5  נקודתי 
 שינוי קו בניין נקודתי מ–4 מ' ל–3.85 מ' עד 4.65 מ'; ד( קו בניין 
צדי ימני: שינוי קו בניין נקודתי מ–4 מ' ל–2.3 מ' עד 2.5 מ'. מתן 

הקלה בשטחים העיקריים לבנייה עד ל–6% משטח הנחלה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבנייה דרום השרון, קרית המועצה, ת"ד 500, נוה ירק 49945, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-9000560 טל' 
הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון   המחוזית 

שד' הרצל 91, רמלה , טל' 08-9270170.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דרום השרון  
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"תכנית מפורטת מס' 553-0183491".  )1(

רח'  השרון,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים    
רמז 8, בית ספר אורנים -  גוש 6552, חלקה 308 בשלמותה.

בתחום  הבניין  קווי  בדבר  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
 המגרש מקו בניין צדי 4 מ' לקו בניין 0, ומקו בניין אחורי 

6 מ' לקו בניין 0, בלא שינוי בזכויות הבנייה המותרות.

לתכניות  שינוי   ,"553-0191148 מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
רש/819, רש/997, רש/מק/1072.

גוש   - השרון  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
6416, ח"ח 400; שטח התכנית: 2,569.

זכויות בין קומה 14 לקומת  ניוד  עיקרי הוראות התכנית:   
הגג לדירה אחת בלבד.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבנייה רמת השרון, שד' ביאליק 41. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך 

מנחם בגין 125, תל אביב, טל' 03-7632580.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רמת השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

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

רש/מק/1079".

בית  השרון,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
התכנית:  גבולות  בשלמותה;   181 חלקה   ,6417 גוש   -  24 מס' 
בצפון - חלקה 184, סמטת הקיבוץ, בדרום - חלקה 624, במערב 

- רח' סוקולוב, במזרח - חלקה 183.

עיקרי הוראות התכנית: א( הקמת מבנה מגורים בן 4 קומות 
בתוספת חדרים על הגג, שינוי קווי בניין, הוספת יחידות דיור 
למצב קיים, בסך הכל 11 יח"ד לאפשר קבלת ההקלות המותרות; 
ב( זיקת הנאה לציבור למעבר לכלי רכב ברוחב של 1.5 מ' כדי 
ברחוב  הנאה  זיקת  ז(  סוקולוב;  לרחוב  ויציאה  כניסה  לאפשר 

סוקולוב למעבר הולכי רגל ברוחב 3.5 מ' )קולונדה(.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26.5.2014 ובילקוט הפרסומים 6473, התשע"ב, עמ' 6439.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה רמת השרון, שד' ביאליק 41, ובמשרדי הוועדה 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, 
תל אביב, טל' 03-7632580, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

טל עזגד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  התכניות האמורות 
טל'  שהם,   ,10 מודיעים  רח'  מודיעין,  חבל  ולבנייה  לתכנון 
ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,03-9722887

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שמעון סוסן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חבל מודיעין  

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר/מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  הפקדת  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
456-0180679, בר/מק/3/244", שינוי בבינוי אזור מגורים, שינוי   

וכפיפות לתכנית בר/244.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית חבל 
יבנה, קבוצת יבנה - גוש 959, ח"ח 8, 9, 14; גוש 1004, ח"ח 5.

קיימת  לשכונה  מגורים  אזור  הצמדת  התכנית:  מטרת 
וחלוקה של מגרשים בלא שינוי שטח  ידי איחוד  על  בקיבוץ, 

של כל ייעודי הקרקע.

לדרך  ממגורים  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי  ב(  חקלאית;  ולקרקע  מוצעת 
מאושרת  מדרך  ייעוד  שינוי  ג(  מוצעת;  ולדרך  למגורים 
בכל  והשימוש  הבנייה  הוראות  הבנייה,  זכויות  ד(  למגורים; 
המאושרת;  המיתאר  בתכנית  המותר  לפי  הם  וייעוד  ייעוד 
המאושרת  התכנית  לפי  יהיו  וחלוקה  לאיחוד  ההוראות  ה( 
והבנייה,  התכנון  לחוק  ג  לפרק  ז  סימון  להוראות  ובהתאם 

התשכ"ה-1965.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שורקות, דואר גבעת ברנר 
60948, טל' 08-9412991, 08-9412714. העתק ההתנגדות יומצא 
המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 
קריית הממשלה, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ציון רבי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שורקות  

מרחב תכנון מקומי רמת השרון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה רמת השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

ולבנייה מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:
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שינוי  ברוש,  ספר  בית  בנייה,  זכויות  ניוד  עפ/מק/1/11257", 
לתכנית ג/11257.

 - רח' הדגן  ומקומם: עפולה,  השטחים הכלולים בתכנית 
גוש 16706, חלקות 175, 178 בשלמותן.

עיקרי הוראות התכנית: א( ניוד זכויות בנייה; ב( שינוי קווי 
מס'  הגדלת  ד(  יח"ד;  מס'  תוספת  ג(  בתכנית;  מאושרים  בניין 

קומות; ה( שינוי התכסית המאושרת.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.3.2014 ובילקוט הפרסומים 6793, התשע"ד, עמ' 5101.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה עפולה, רח' יהושע 47, עפולה, טל' 04-6520344, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית 
וכל   ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הממשלה, 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

שלמה מליחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עפולה  

מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שמונה  קרית  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מקומית 

מס' קש/מק/1650", שינוי לתכניות ג/4030, תרשצ 1/05/15.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית שמונה - גוש 
13195, חלקה 107.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין אחורי הקבוע 
בתכנית ג/4030, מ–3 מ' ל–0 מ'; ב( הגדלת מס' יחידות הדיור 

במגרש מ–1 ל–2 יחידות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
שמונה  קריית   ,1 ת"ד   ,37 הרצל  רח'  שמונה,  קריית  ולבנייה 
התנגדותו  העתק  את  ימציא  המתנגד   .04-6908412 טל'   ,1001
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית 

הממשלה, משרד הפנים, נצרת עילית 17000, טל' 04-6508518.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ניסים מלכה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קרית שמונה  

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
שינוי   ,1 אפק   - בינוי  והוראות  בניין  קו  שינוי  יק/במ04/55", 

לתכניות ג/297, ג/במ/55, גנ/17132.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית - גוש 
12570 חלקי, חלקה 79 בשלמותה; שטח התכנית: 567.

בניין  בקו  שינוי  א(  הוראותיה:  ועיקרי  התכנית  מטרות 
בעבור  אחורי  בניין  בקו  שינוי  ב(  בלבד;  בעבור מצללה  קדמי 
תוספת חדר; ג( שינוי בהוראות בינוי - תוספת קומה; ד( שינוי 
בהוראות עיצוב אדריכלי בדבר תוספות בנייה; ה( שינוי בקווי 
בניין אחורי וקדמי; ו( שינוי בהוראות בינוי ועיצוב אדריכליים.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6657, התשע"ד, עמ' 34.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
1, טל' 04-9596095,  יקנעם עילית, רח' צאלים  ולבנייה  לתכנון 
ובמשרדי   ,vaada@yoqneam.org.il דוא"ל:   ,04-9591668 פקס' 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית הממשלה, 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  עילית,  נצרת 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עירית טלמור  
מהנדסת העיר יקנעם עילית  

מרחב תכנון מקומי נצרת

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

נצ/מק/1177", שינוי לתכנית ג/11456.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16564, 
חלקה 24 בשלמותה, ח"ח 10.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בינוי מוצע בתכנית ג/11456 
והצעת חלוקה חדשה למגרשים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8.7.2011 ובילקוט הפרסומים 6283, התשע"א, עמ' 6114.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה נצרת, ת"ד 31, נצרת 16100, טל' 04-6459203, 
הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן 
וכל   ,04-6508508 טל'   ,17000 עילית  נצרת  הממשלה,  קריית 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

עלי סלאם  
                                      יושב ראש ועדת המשנה המקומית

לתכנון ולבנייה נצרת  

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
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מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

לתכנון ולבנייה לב הגליל מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  גלג/13/14/13/06",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
גלג/13/06/12460, כפיפות לתכנית ג/12735.

גוש 19291,  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין -   
בשלמותן,   459  ,434-432 חלקות   ,19322 גוש   ;103 ח"ח 
ח"ח 424, 425; מגרשים: 275, 282, 284, 285, 501 בשלמותם 

מתכנית גלג/13/06/12460.

הסכמת  בלא  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הבעלים; ב( שינוי קווי בניין.

לתכניות  שינוי  גלג/28/11/12051",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/12051, גלג/14/06/12051.

גוש 21117,  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין -   
חלקות 30, 37-32, 80, 81, ח"ח 5, 108, 109.

הסכמה;  בלא  מחדש  חלוקה  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
ב( שינוי בקווי בניין לפי המסומן בתשריט.

לתכניות  שינוי  גלג/43/13/12906",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
ג/12735, ג/12906, ג/9169.

גוש 19290,  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין -   
חלקה 18 בשלמותה, ח"ח 36, 147.

עיקרי הוראות התכנית: תכנית מפורטת לשינוי קווי בניין   
במגרש מגורים מאושר בסכנין.

"תכנית מפורטת מס' גלג/63/13/12906".  )4(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין - גוש 19315 -   
ח"ח 12-10, 16.

הסכמת  בלא  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הבעלים; ב( שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 

ולבנייה לב הגליל, ת"ד 80, סכנין, טל' 04-6746741.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
נביל דאהר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה לב הגליל  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 

המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אלונים  גבעות  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז  ולבנייה   לתכנון 

גא/מק/68/11", שינוי לתכנית ג/8760.

גוש   - מנדא  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
17559, ח"ח 15; שטח התכנית: 468.

מטרת התכנית: הקטנת קווי בניין במנדא.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 .04-9502021 טל'  שפרעם,   ,505 ת"ד  אלונים,  גבעות  ולבנייה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

אמין ענבתאוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה יזרעאלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מק/יז/11/12003",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 

שינוי לתכנית ג/12003.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית עמק 
יזרעאל, אזור תעשייה אילון תבור - גוש 17082, ח"ח 16, 18, 24.

לקיים,  בהתאם  בניין  בקו  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
כמסומן בתשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
פרסומה של ההודעה  מיום  ימים   60 בתוך  להגיש התנגדות 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
עמק  אזורית  מועצה  יזרעאלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
למשרדי  יומצא  04-6429660. העתק ההתנגדות  טל'  יזרעאל, 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, משרד הפנים, 

נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

עידו דורי  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה יזרעאלים  
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עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות קווי בניין בהתאם 
הבניין  קווי  הבנייה,  באחוזי  שינוי  בלא  בשטח,  הקיים  למצב 

יהיו בהתאם למצב המוצע המסומן בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7.3.2014 ובילקוט הפרסומים 6780, התשע"ד, עמ' 4748.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,04-9868670 טל'  טמרה,   ,377 ת"ד  טמרה,  הגליל,  שפלת  ולבנייה 
נצרת  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
עילית, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עציון כוכבי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל  

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
שם התכנית: שינוי קווי בניין במגרש 234, אזור 

תעשייה כבדה, אשדוד
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אשדוד  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
כפיפות   ,11/115/03/3 לתכנית  שינוי   ,"603-0183079
 ,5/101/02/3  ,22/101/02/3  ,20/101/02/3  ,101/02/3 לתכניות 

.3/65/42 ,62/101/02/3

סיווג התכנית: תכנית מפורטת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רח' החרושת 33, 
אזור תעשייה כבדה - גוש 2803, חלקה 28 בשלמותה, ח"ח 34; 

שטח התכנית: 6.861 דונם.

גושים/חלקות ישנים: 2046.

מרחב תכנון גובל: לא רלוונטי.

רח'  לתעשייה,  במגרש  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  מטרת 
החרושת 33, אזור תעשייה כבדה, אשדוד.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי חלק מקו בניין צדי מ–4 מ' 
ל–0.5 מ', שינוי חלק מקו בניין קדמי מ–5 מ' ל2.2 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש 
הוועדה  למשרדי  בעיתונות,  הפרסומים  בין  המאוחרת, 
המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד, בית עיריית אשדוד, הקריה, 
העתק   .08-8677810 פקס'   ,08-9568168 טל'  אשדוד,   ,28 ת"ד 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

מחוז הדרום, התקווה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263757.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
גבריאל כנפו  

יושב ראש הוועדה המקומית 	
לתכנון ולבנייה אשדוד  

לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  העמקים  מבוא  ולבנייה 
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מס' 7/מע/מק/70/7609", 

שינוי לתכנית ג/7609.

גוש   - מאהל  עין  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
16941, ח"ח 40.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בניין.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
עילית,  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6468585 טל' 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית רבין, נצרת עילית, 

טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

מרחב תכנון מקומי משגב

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

מש/מק/6/12487", יובלים, שלב חרוב, שינוי לתכנית ג/12487.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית משגב, 
יובלים - גוש 19276, ח"ח 28; שטח התכנית: 6.3150 דונם.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי של הוראות אדריכליות 
בתכנית; ב( שינוי של שטח תכסית בנייה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14.3.2014 ובילקוט הפרסומים 6793, התשע"ד, עמ' 5104.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  משגב,  תרדיון,  תעשיה  אזור  משגב,  ולבנייה   לתכנון 
04-9990102, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת   ,595 ת"ד  הצפון, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה משגב  

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
שג/ מס'  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

מק/40/11", שינוי לתכנית ג/15565.

 ,19732 גוש   - ומקומם: שעב  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקות 85, 86 בשלמותן, ח"ח 202.



7103 ילקוט הפרסומים 6845, כ"ו בתמוז התשע"ד, 24.7.2014 

קבלת  שעות  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 
קהל בבני שמעון: ביום א' בשעות 15.30-13.30, ביום ג' בשעות 

.17.30-15.30 ,11.30-08.30

סיגל מורן  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני שמעון  

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

עידו שריר שירותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-387320-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידו 

שריר, מרח' מרים החשמונאית 25, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,16.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי שבלת ושות', עורכי דין ונוטריונים, רח' 
ברקוביץ 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידו שריר, מפרק

סוויסל מימון )96( בע"מ
)ח"פ 51-226967-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סאף 

פנשו, מרח' קפלן 22, יהוד, טל' 052-4784572, למפרק החברה.

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

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

 ,22.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

סאף פנשו, מפרק

מרחב תכנון מקומי נתיבות

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

609-0173526", שינוי לתכנית 127/02/22.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות - גוש 39856, 
חלקות   ,39858 גוש   ;110-2 חלקות   ,39857 גוש   ;79-5  חלקות 

.54-2

באבן  קירות  לחיפוי  הוראות  שינוי  א(  התכנית:  מטרות 
חוץ בעבור מבני מגורים צמודי קרקע; ב( שינוי הוראות לחיפוי 

קירות חוץ באבן בעבור מבני ציבור לכדי 60% חיפוי מחייב.

תכנית  לפי  הוראות  של  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי )חיפוי קירות חוץ(.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5.2.2014 ובילקוט הפרסומים 6760, התשע"ד, 3993.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה   התכנית 
לתכנון ולבנייה נתיבות, כיכר יהדות צרפת 4, ת"ד 1, נתיבות 80200, 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,08-9938757 טל' 
4, באר שבע, טל'  מחוז הדרום, קריית הממשלה, רח' התקווה 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-6263791

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יחיאל זוהר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נתיבות  

מרחב תכנון מקומי בני שמעון

 הודעה בדבר אישור תכנית מס' 625-0207837
שם התכנית: גבעות בר, שינוי קווי בניין במגרשים 

253-248 ,246 ,235 ,209-206
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 

625-0207837", שינוי לתכנית 75/305/02/7.

גוש   - בר  גבעות  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
100227/2, ח"ח 4.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין בצמדי מגרשים 206 ו–207, 
208 ו–209, 246 ו–235, 248 ו–249, 250 ו–251, 252 ו–253.

חלופות  שתי  בין  בחירה  מתן  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ידי:  על  משותף,  קיר  עם   0.00 צדי  בניין  קו  לשינוי   התכנון 
א( שינוי קו בניין מ–0.0 ל–3.0 מ' צדדי. ב( השארת קו בניין 0.0 
בלא שינוי מהתכנית התקפה כאשר אורך החפיפה המינימלית 
בין שני המבנים יהיה 3 מ', בנוסף למעט קטע החפיפה, מרחק 
בלא  נותרות  הבנייה  זכויות  מ';   2 יהיה  הבניין  מקו  מינימלי 

שינויים לפי תכנית מפורטת 75/305/02/7.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27.3.2014 ובילקוט הפרסומים 6793, התשע"ד, עמ' 5105.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה בני שמעון, צומת בית קמה, ד"נ הנגב 85300, 
טל' 08-6257920, פקס' 08-6257909, ובמשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, קרית הממשלה, רח' התקווה 4, 
באר שבע, טל' 08-6263791, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 
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כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 10.7.2014, 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
ולמנות את עופר פרץ, מרח' השלדג 17, ת"ד 742, אליכין, טל' 

052-4863487, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.11.2014, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

עופר פרץ, מפרק

אתי בן דוד יעוץ ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-440172-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את בקל  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

)אתי( בן דוד, מרח' כצנלסון 123, גבעתיים, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.11.2014, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

בקל )אתי( בן דוד, מפרק

אולריד ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-294007-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל 

רצאבי, מרח' השדמה 15, רמת השרון, למפרק החברה.

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

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

שיווק וסחר בע"מ
)ח"פ 51-316047-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עמיקם פלד, ממושב חלץ 53, מיקוד 79310, למפרק החברה.

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

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

 ,30.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

עמיקם פלד, עו"ד, מפרק

אתגר אנרגיה ותקשורת בע"מ
)ח"פ 51-406703-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר 
למפרק   ,050-7975444 טל'  מורה,  אלון   ,4 ארבל  מרח'  תורג'מן, 

החברה.

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

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

 ,1.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבנר תורג'מן, מפרק

צאלון 1 בע"מ
)ח"פ 51-459623-8(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  לפקודת החברות 
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חי בזק העתקות שמש 1989 בע"מ
)ח"פ 51-140921-1(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,14.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד אורית תובל פרידמן, מרח' בן יהודה 182, תל אביב, טל' 

03-5279674, למפרקת החברה.

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

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

 ,1.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,14.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

אורית תובל-פרידמן, עו"ד, מפרקת

ג.כ. מערכות בקרת מעליות בע"מ
)ח"פ 51-250979-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.6.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי שחק, ממשרדי כפיר 

מעליות, רח' עתירי ידע 11, כפר סבא, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מרדכי שחק, מפרק

כוכב אוריון פרסום בע"מ
)ח"פ 51-149385-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.7.2014, התקבלה החלטה 
 ,9 דפנה  מרח'  צור,  יניב  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

אזור תעשייה רעננה 43662, למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13.11.2014, 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יואל רצאבי, מפרק

רויטל ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-496507-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רויטל 
סרי, מרח' הנציב 35/2, עכו, טל' 054-2580889, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13.11.2014, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  16.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

רויטל סרי, מפרקת

חיים ליברמן יעוץ ותקשורת בע"מ
)ח"פ 51-261761-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה 
למפרק   ,052-2314484 טל'   ,5647803 יהוד   ,5/3 בגין  מרח'  גרוס, 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.11.2014, 
בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

צביקה גרוס, מפרק



ילקוט הפרסומים 6845, כ"ו בתמוז התשע"ד, 24.7.2014  7106

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

אוהד מרחב, עו"ד, מפרק

SINOVEN LIMITED
)ח"פ 51-200232-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  שיין,  אלון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החושלים 6, הרצליה פיתוח, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלון שיין, עו"ד, מפרק

טל שמיים בע"מ
)ח"פ 51-308682-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דוד סער, מרח' המסגר 

26, תל אביב, למפרק החברה.
דוד סער, רו"ח, מפרק

ד.ל.ר. קרנף החזקות בע"מ
)ח"פ 51-396716-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא ליאון, מרח' הצאלה 

34, עומר, למפרק החברה.
גיא ליאון, מפרק

אי. סי. דאבליו. בע"מ
)ח"פ 51-390038-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יניב צור, מפרק

פי.או.אס )רסטורנט סוליושנס( בע"מ
)ח"פ 51-226600-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.7.2014, התקבלה החלטה 
 ,9 דפנה  מרח'  צור,  יניב  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

אזור תעשייה רעננה 43662, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יניב צור, מפרק

אורלן אוריון מערכות בע"מ
)ח"פ 51-234791-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.7.2014, התקבלה החלטה 
 ,9 דפנה  מרח'  צור,  יניב  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

אזור תעשייה רעננה 43662, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יניב צור, מפרק

שושן דניאל בע"מ
)ח"פ 51-242246-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.7.2014, התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד אוהד מרחב, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

הרצל 17, חדרה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  גדרה, לשם הגשת   ,25
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכל פוקס חנינה, עו"ד, מפרקת

גדעון החזקות בע"מ
)ח"פ 51-095494-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
גורניצקי  11.00, במשרדי  23.9.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
ושות' עורכי דין, שדרות רוטשילד 45, בית ציון, קומה 14, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל גריידי, עו"ד, מפרק

איימסקאוטינג בע"מ
)ח"פ 51-377995-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יגאל  רח'  המפרק,  אצל   ,13.00 בשעה   ,28.9.2014 ביום  תתכנס 
אלון 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אופיר וייסבן, מפרק

מ.ש.א.ר. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-311360-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ארזים  רח'  המפרק,  אצל   ,8.00 בשעה   ,1.10.2014 ביום  תתכנס 
15, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסף אריאל, מפרק

מגדלי רגב בע"מ
)ח"פ 51-437711-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.10.2014, בשעה 10.00, במשרד ב"כ המפרק עו"ד 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם קצב, מרח' האורן 1, 

בני ראם, למפרק החברה.
יורם קצב, מפרק

פרידולור בע"מ
)ח"פ 51-471817-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.8.2014, בשעה 17.00, במשרד המפרק, רח' עין 
סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון  היובל,  מגדל   ,10 הקורא 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
עוז רדיע, עו"ד, מפרק

מלון דולפין בע"מ
)ח"פ 51-044263-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.9.2014, בשעה 13.00, במשרד עו"ד ברגרזון ושות', 
רח' מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אירית אלקין, עו"ד, מפרקת

מ.ס.ד כ"א סיעוד עובדים זרים הכשרות והדרכות בע"מ
)ח"פ 51-340711-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.9.2014, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' המגינים 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,56
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליהו רואש, רו"ח, מפרק

ירוק בסיון - משתלה וגינון בע"מ
)ח"פ 51-178991-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רמז  רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,20.9.2014 ביום  תתכנס 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתי סטולובי, מפרק

שש מערכות מחשבים ותקשורת בע"מ
)ח"פ 51-202459-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארנולד שוורץ, מרח' דוד 

מרכוס 4, הרצליה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   15 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארנולד שוורץ, מפרק

אינספייר אי טי בע"מ
)ח"פ 51-423613-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על הפסקת הליכי פירוק מרצון והסרת מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החלטה  התקבלה   ,19.5.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
ולהסיר  פירוק החברה מרצון  במניין חוקי להפסיק את הליכי 

את מינויו של המפרק, עו"ד אילן גלמן.

אילן גלמן, עו"ד, מפרק

עיזבון המנוח גי מרג'ל
)ת"ע 21047-04-12(

הודעה בדבר מינוי מנהל עיזבון והודעה לנושים

הירושה,  לחוק   99 סעיף  לפי  הודעה,  בזה  נמסרת 
גן  רמת   ,2 גוריון  בן  מדרך  נרי,  יואב  עו"ד  כי  התשכ"ה-1965, 
גי  המנוח  של  עיזבונו  למנהל  מונה   ,03-6033665 טל'   ,52573
מרג'ל, דרכון בלגי EH030918, אשר נפטר בבלגיה ביום 7.3.2012.

כל הטוען כי הוא נושה העיזבון הנ"ל, מוזמן להודיע בכתב 
הכתובת  לפי  תביעתו,  על  העיזבון  למנהל  רשום  בדואר  או 
הנ"ל, בתוך שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו ולא יאוחר 

מכך.
יואב נרי, עו"ד
מנהל העיזבון

גן, לשם הגשת דוח  7, רמת  שמחה אלטשולר, דרך אבא הלל 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אברהם מגיד, מפרק

סנטרי טכנולוג'י גרופ איי. אל בע"מ
)ח"פ 51-340445-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי סטולובי, אצל לוג'יק 
אינדוסטריס בע"מ, בניין צרפת, יורופארק, יקום, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתי סטולובי, מפרק

אינטליג'נס סקיוריטי טכנולוג'יס בע"מ
)ח"פ 51-413245-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי סטולובי, אצל לוג'יק 
אינדוסטריס בע"מ, בניין צרפת, יורופארק, יקום, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתי סטולובי, מפרק

ר.י.מ בלן יזמות בע"מ
)ח"פ 51-416516-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי סטולובי, אצל לוג'יק 
אינדוסטריס בע"מ, בניין צרפת, יורופארק, יקום, למפרק החברה.




