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מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור העוסקים בתחום הוצאה לאור 
של כתבי עת

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 11985 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה 
ובהתייעצות עם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 3)4( לחוק התרבות והאמנות, התשס"ג-22003, מתפרסמים 
בתחום  העוסקים  ציבור  למוסדות  - המשרד(  )להלן  והספורט  תמיכות של משרד התרבות  כספי  לחלוקת  מבחנים  בזה 

הוצאה לאור של כתבי עת:

תקנה תקציבית: 19-42-02-22

פרק א': כללי

כללי  .1

להגשת  לנוהל  בהתאם  המשרד  מתקציב  תמיכות  במתן  תדון  הוועדה(,   - )להלן  המשרד  של  התמיכות  ועדת  )א( 
בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן3 )להלן - הנוהל(.  

התמיכה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים. )ב( 

יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה  תשקול  לתמיכה,  ובקשה  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  בבואה  )ב( 
שוויוני, אחיד, מקצועי וענייני של מבחנים אלה; החלטות הוועדה יהיו מנומקות.

הגדרות  .2

במבחנים אלה -   

"הכנסות עצמיות" - מחזור ההכנסות השנתי של מוסד הציבור בשנת התקציב המבוקרת, למעט הכנסותיו ממקורות 
ציבוריים כרשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים לפי חוק, והקצבות הוועדה הציבורית לבחינת ייעודם של 

עיזבונות לטובת המדינה, תגמולי ביטוח והכנסות שאינן בכסף, אך לרבות תרומות בכסף;

והאמנות,  לחוק התרבות   10 סעיף  לפי  ולאמנות,  ועדת המשנה שמינתה המועצה הישראלית לתרבות   - "המדור" 
התשס"ג-2002;

"חוברת" - הופעה מודפסת חדשה ונפרדת של כתב העת; לעניין זה יובאו בחשבון רק חוברות שונות זו מזו אשר יצאו 
לאור במועדים שונים;

"עמודי תוכן" - מספר העמודים בחוברת, למעט עמודים או חלקי עמודים המיועדים לפרסום אשר לא ייחשבו במניין 
עמודי התוכן;

"רמה הפקתית" - לרבות איכות הכריכה, איכות הנייר, איכות הדפוס והעיצוב הגרפי;

"שנה תקציבית קודמת" - השנה הקלנדרית שקדמה לשנת התקציב שבעדה ניתנת התמיכה;

"שנת התקציב המבוקר" - השנה הקלנדרית שקדמה לשנה התקציבית הקודמת;

"תקציב שנתי" - סך ההכנסות של כתב העת לרבות הכנסות עצמיות, מענקים, תרומות, תמיכות ותקציבים ציבוריים; 
כגון תגמולי  לפעולות שאינן במסגרת הפעילות השוטפת של כתב העת  יכלול תקציבים שניתנו  לא  זה  סכום 

ביטוח, וכן הסכום לא יכלול שווי עבודות מתנדבים או הכנסות בשווה כסף.

מטרות התמיכה  .3

משרד  ידי  על  הנתמכים  התחומים  בכלל  גבוהה  ומקצועית  תוכנית  ברמה  עת  כתבי  של  לאור  הוצאה  עידוד  )א( 
התרבות, בהתאם למחלקות השונות במינהל.

מתן ביטוי ליוצרים ולחוקרים העוסקים בתחומי התרבות השונים. )ב( 

מתן ביטוי לקהלים שונים ולקהילות מגוונות בענייני תחומי התרבות השונים. )ג( 

קידום היצירה, הביטוי המילולי והחזותי במגוון ובחדשנות של הפעילות התרבותית והאמנותית בישראל וסיוע  )ד( 
בהפצתה ובחשיפתה לציבור.

___________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  ס"ח התשס"ג, עמ' 64.

3  י"פ התשע"ג, עמ' 3172 ועמ' 5152; התשע"ד, עמ' 472; התשע"ה, עמ' 658.
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תנאי סף כלליים לתמיכה  .4

המוסד(,   - )להלן  לחוק  3א  בסעיף  כהגדרתו  ציבור,  מוסד  תאגיד שהוא  רק  זכאי  יהיה  אלה  מבחנים  לפי  לתמיכה   
המקיים תנאי סף אלה:

המוסד הוא מוציא לאור של כתב עת כהגדרתו בסעיף 5)א(;  )1(

למוסד ותק של שנתיים לפחות בהוצאה לאור של כתב עת;  )2(

המוסד עומד בדרישות הנוהל, ובכלל זה יעמיד את עצמו לביקורת המשרד, בהתאם לדינים החלים עליו, הוראות   )3(
הנוהל והחלטות הממשלה, להבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה, וזאת בלי לפגוע בחופש האמנותי ובחופש 

הביטוי;

המוסד השלים את הגשת כל הדוחות הנדרשים לצורך ניקודו על פי מבחנים אלה, כשהם מלאים ותקינים, כנדרש   )4(
בידי מינהל התרבות, בהתאם למועד שייקבע במינהל התרבות ויפורסם ברשומות; ועדת התמיכות תהיה רשאית 

לאשר הארכת מועד זה במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו על ידה, בכפוף לכל דין;

המוסד הגיש תכנית עבודה לשנה שבעדה מתבקשת התמיכה, התואמת את דרישות מבחנים אלה, ובכלל זה   )5(
התחייב להוציא לאור 2 חוברות חדשות לפחות בשנה שבעדה מבוקשת התמיכה;

המוסד הגיש במהלך השנה שבעדה מתבקשת התמיכה דוחות ביצוע שוטפים המעידים על עמידתו בתכנית   )6(
העבודה, דוחות פעילות רבעוניים שוטפים ודוחות שנתיים; כל הדוחות יוגשו באופן ובמועדים שיורה מינהל 

תרבות;

כתב עת היוצא לאור במסגרת של תאגיד העוסק במגוון תחומים, יהיה זכאי לתמיכה ובלבד שתקציב כתב העת   )7(
סגור ומובחן מתקציבו הכולל של התאגיד ויש לו הנהלה אמנותית נפרדת.

הגדרת כתב עת   .5

כתב עת אשר זכאי לתמיכה הוא גוף שהוועדה קבעה, בהתחשב בהמלצת המדור, כי בשנה התקציבית הקודמת  )א( 
התקיימו בו כל התנאים האלה:

הוא יצא לאור בהיקף של 2 חוברות לפחות שכל אחת מהן בהיקף של 32 עמודי תוכן לפחות;   )1(

מרבית התכנים בכל חוברת עוסקים בעשייה האמנותית והמקצועית באחד או יותר מהתחומים הנתמכים   )2(
על ידי מינהל התרבות, בהתאם למחלקות השונות;

החוברות בעלות רמה אמנותית נאותה ורמה הפקתית נאותה;  )3(

כל אחת מהחוברות שלגביהן מבוקשת תמיכה, נמכרה לציבור, או הופצה לחנויות ולמנויים, ב–200 עותקים   )4(
לפחות;

שלא  מקורית  יצירה  הם  התמיכה,  מבוקשת  שלגביהן  החוברות  בכלל  הנכללים  מהתכנים  לפחות   70%  )5(
פורסמה קודם לכן בכל מסגרת אחרת, בשפה העברית או בשפה אחרת שאושרה על ידי המדור; בסעיף זה, 

"יצירה מקורית" - לרבות תרגום מקורי שלא פורסם קודם לכן.

התקיימות התנאים כאמור, תיבחן מדי שנה על ידי ועדת התמיכות; הוועדה רשאית לקבוע מטעמים מיוחדים  )ב( 
זה את המלצת המדור העוסק בתחום שבו עוסק כתב העת במינהל התרבות  ולאחר שקיבלה לעניין  שיפורטו 
)להלן - המדור הרלוונטי(, כי כתב עת מסוים יהיה זכאי לתמיכה גם אם אינו עונה על אחת מפסקאות )1(, )4( או 
)5( בסעיף קטן )א(, ובלבד שמצאה כי אי–התקיימות התנאי האמור היא זמנית באופייה וכי בשנה הבאה קיימת 
סבירות גבוהה שתנאי זה ישוב ויתקיים; כתב עת מסוים לא יהיה זכאי להגנה לפי סעיף קטן זה יותר מפעם אחת 

בארבע שנים רצופות.

פרק ב': גובה התמיכה בכתב עת

עקרונות חלוקת התקציב  .6

שיעור התקציב שיוקצה לפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה מתוך כלל התקציב המצוי בתקנה התקציבית יהיה  )א( 
.11%

במקרה שבו לאחר חלוקת התמיכה לפי מבחנים אלה, נותר תקציב לתמיכה לפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה,  )ב( 
יועבר התקציב שנותר לתמיכה לצורך מתן תמיכה בתחומים האחרים המתוקצבים באותה תקנה.

עקרונות לקביעת גובה התמיכה  .7

אחד  בכל  עת  כתב  כל  בעד  הראשוני  התמיכה  שיעור  יחושב  במוסד,  התמיכה  גובה  לחישוב  הראשון  בשלב  )א(  
מהמשתנים המפורטים בסעיף 9, וזאת באופן יחסי לכתבי העת האחרים באותו משתנה.

)ב(   בשלב השני יחושב השיעור המצרפי של כל כתב עת בכל המשתנים יחדיו, וזאת בהתאם למשקלו היחסי של כל 
משתנה, כמפורט בסעיף 9)א(.



ילקוט הפרסומים 7263, ג' באייר התשע"ו, 11.5.2016  6058

בשלב השלישי ייקבע שיעור התמיכה שהמוסד זכאי לו בגין כל כתב עת על פי הממוצע האלגברי בין השיעור  )ג(  
היחסי שנקבע לו בשלב השני לבין שיעור התמיכה היחסי שקיבל המוסד בגינו  בשנה התקציבית הקודמת.

בשלב הרביעי, במקרים שבהם פחת שיעור התמיכה היחסי במוסד בעד כתבי העת שהוציא לאור ביותר מ–20%  )ד( 
לעומת השנה התקציבית הקודמת, לא יפחת שיעור התמיכה בו מ–80% משיעור התמיכה היחסי שלו היה זכאי 
בשנה התקציבית הקודמת; מוסד לא יהיה זכאי להגנה לפי סעיף קטן זה בגין כתב עת מסוים יותר מפעם אחת 

בארבע שנים רצופות.

יופחתו מסכום התמיכה שהתקבל לאחר השלב השלישי, חריגות שכר שנעשו בשנת התקציב  בשלב החמישי  )ה( 
המבוקר, כמפורט להלן:  

עלה שכר הברוטו של המנהל הכללי של המוסד )להלן - מנכ"ל(  על השכר המרבי המפורט בסעיף זה, יופחת   )1(
סכום החריגה כשהוא מוכפל ב–5 מסכום התמיכה שלו היה זכאי המוסד אילולא החריגה; 

שכר הברוטו המרבי של מנכ"ל המוסד לא יעלה על דרגה 4 בהתאם לגובה השכר שקבעה רשות החברות   )2(
הממשלתיות לחברות ממשלתיות לא עסקיות, זולת אם התקבל מראש אישור מינהל התרבות לתשלום שכר 
גבוה יותר בהתאם להמלצת ועדת מעקב שמינה לעניין זה; רמת השכר תתעדכן באופן שוטף לפי עדכוני 

רשות החברות הממשלתיות;

האמור בסעיף זה יחול רק על מוסד שסך התמיכה הציבורית בו עולה על 25% מתקציבם השנתי או על 5   )3(
מיליון שקלים חדשים - לפי הנמוך מביניהם; לעניין זה, "תמיכה" - לרבות תמיכה מהממשלה, מרשויות 

מקומיות ומרשויות ציבוריות אחרות;

חישובי שכר לפי סעיף זה ותחולת הוראות סעיף זה ייעשו בהתאמה לחלקיות המשרה של מנכ"ל המוסד.   )4(

בשלב השישי ייבחן תקציב המוסד בשנה התקציבית המבוקר כמפורט להלן: )ו( 

יוגדל  מתקציבו,  מ–20%  נמוך  המצטבר,  וגירעונו  ביתרה  נמצא  או  מאוזן  תקציבו  השנה  שבסיום  מוסד   )1(
ניקודו היחסי בשיעור של 3% מהשיעור שהתקבל עד לשלב זה; לעניין זה, "גירעון מצטבר" - אחוז הגירעון 

מתקציבו השנתי המאושר, שהצטבר משנות התקציב הקודמות;

מוסד שתקציבו נמצא בסיום השנה בגירעון שוטף של 15% ומעלה או בגירעון מצטבר של 25% ומעלה,   )2(
לא זכאי לתמיכה כל עוד לא הציג תכנית הבראה מפורטת, שתיבדק ותאושר בידי מינהל התרבות, ואשר 

ביצועה ילווה בפיקוח שוטף של רואה חשבון חיצוני מטעם מינהל התרבות;

לעניין סעיף קטן זה, איזון או גירעון תקציבי ייקבעו על סמך הדוח הכספי המבוקר שצורף לבקשת התמיכה,   )3(
הכולל את כל ההכנסות וההוצאות של הגוף ושנערך על פי כל כללי החשבונאות המקובלים ביחס לנכסים 

נטו לשימוש לפעילות בלבד.

בכל מקרה, שיעור התמיכה של המשרד לא יעלה על 75% מההוצאות המוכחות בפועל של המוסד לצורך ביצוע  )ז( 
הפעילות הנתמכת.

מוסד ציבור המוציא לאור כמה כתבי עת, יהיה זכאי לתמיכה לגבי כל אחד מהם באופן נפרד, ובלבד שכתב העת  )ח( 
שבעדו מבוקשת התמיכה עמד בתנאי מבחנים אלה.

סיווג כתבי העת  .8

לצורך קביעת הניקוד שיינתן למוסד, יוכפל הניקוד שקיבל כתב העת, על פי המלצת המדור, בהתאם למפורט להלן:  

אחד  בכל  לו  שניתן  הניקוד  יוכפל  נאותה,  היתה  הקודמת  התקציבית  בשנה  האמנותית  רמתו  אשר  עת  כתב  )א( 
מהמשתנים האמורים בסעיף 9, במקדם 1;

אחד  בכל  לו  שניתן  הניקוד  יוכפל  גבוהה,  היתה  הקודמת  התקציבית  בשנה  האמנותית  רמתו  אשר  עת  כתב  )ב( 
מהמשתנים האמורים בסעיף 9, במקדם 1.075;

כתב עת אשר רמתו האמנותית בשנה התקציבית הקודמת היתה גבוהה ואשר תרם תרומה משמעותית לשיח  )ג( 
ידי מינהל התרבות, בהתאם למחלקות השונות,  יותר מהתחומים הנתמכים על  או  התרבותי הישראלי באחד 
ובכלל זה נתן ביטוי משמעותי למגוון יוצרים ויצירות, יוכפל הניקוד שניתן לו בכל אחד מהמשתנים האמורים 

בסעיף 9, במקדם 1.15;

בלי לגרוע מן האמור לעיל, לצורך סיווג כתבי עת שאינם בתחום הספרות, יתייעץ המדור עם המדור המקצועי   
הרלוונטי במועצה לתרבות ואמנות; המלצות המדור לגבי כלל הגופים שמשמעותן קביעת מקדם הגבוה מ–1, 
ובלבד  הדרישה,  ממועד  ימים   14 בתוך  דרישתו,  לפי  בכך  המעוניין  ציבור  מוסד  לעיון  ויימסרו  בכתב,  ינומקו 
שדרישה כאמור הוגשה בתוך 30 ימים ממועד פרסום נתוני הניקוד והתמיכה לכלל הגופים, או ממועד ההודעה 

למוסד הציבור מגיש הדרישה על היקף התמיכה שלה נמצא זכאי, המוקדם מביניהם.
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המשתנים בתחשיב הבסיסי  .9

כללי )א(  

ייקבע על פי המשתנים המפורטים להלן, ובהתאם למשקלו היחסי של כל משתנה  שיעור התמיכה בכתב עת   
המפורט לצדו: 

משתנה היקף החוברות - 35%;  )1(

משתנה רמה הפקתית -  10%;  )2(

משתנה הכנסות עצמיות - 10%;  )3(

משתנה תמורה ליוצרים - 20%;  )4(

משתנה עידוד יוצרים בראשית דרכם - 10%;  )5(

משתנה הפצה של כתב העת - 15%.  )6(

משתנה היקף החוברות )ב( 

ניקודו של כתב עת במשתנה זה ייקבע לכל חוברת של כתב העת שיצאה לאור בשנה התקציבית הקודמת   )1(
על פי מספר עמודי התוכן בכל חוברת כמפורט להלן:

32 עד 47 עמודי תוכן בחוברת - 1 נקודה; )א( 

48 עד 63 עמודי תוכן בחוברת -  2 נקודות; )ב(  

64 עד 79 עמודי תוכן בחוברת - 3 נקודות; )ג( 

80 עד 95 עמודי תוכן בחוברת - 4 נקודות; )ד( 

96 עמודי תוכן ומעלה בחוברת - 5 נקודות; )ה( 

הוציא כתב עת לאור יותר מ–6 חוברות בשנה התקציבית הקודמת יילקחו בחשבון במשתנה זה 6 חוברות   )2(
בלבד שיש בהן המספר המרבי של עמודי תוכן.

משתנה רמה הפקתית )ג( 

ניקוד הרמה ההפקתית של כתב עת יהיה אחד מאלה, לפי הגבוה מביניהם -  )1(

כתב עת שרמת ההפקה שלו נמצאה נאותה יקבל 1 נקודה; )א( 

כתב עת שרמת ההפקה שלו נמצאה גבוהה יקבל 2 נקודות; )ב( 

כתב עת שרמת ההפקה שלו נמצאה גבוהה במיוחד, יקבל 3 נקודות; )ג(  

ניקוד כתב עת כאמור בסעיף )1(, ייקבע על פי המלצת המדור, לאחר שבחן את החוברות שהוציא כתב העת   )2(
לאור בשנה התקציבית הקודמת;

החלטות ועדת התמיכות בעניין זה לגבי כלל הגופים יהיו מנומקות ויימסרו לעיון מוסד ציבור המעוניין    )3(
בכך לפי דרישתו, בתוך 14 ימים ממועד הדרישה, ובלבד שדרישה כאמור הוגשה בתוך 30 ימים ממועד 
פרסום נתוני הניקוד והתמיכה לכלל הגופים, או ממועד ההודעה למוסד הציבור מגיש הדרישה על היקף 

התמיכה שלה נמצא זכאי, המוקדם מביניהם.

משתנה הכנסות עצמיות )ד( 

זה יהיה זהה לשיעור הכנסותיו העצמיות של המוסד בעד כתב העת מתוך סך  ניקודו של כתב עת במשתנה   
תקציבו בשנת התקציב המבוקר ממכירת עותקים, ממכירת מודעות שפורסמו בחוברות ומתרומות, לרבות הכנסות 
מאירועי השקה של גיליונות כתב העת; כל הקצבה ממשלתית או הקצבה מרשות מקומית או מרשות ציבורית 

אחרת, בין אם קבועה ובין אם חד–פעמית, לא תובא בחשבון לעניין משתנה זה.

משתנה תמורה ליוצרים )ה( 

ניקודו של כתב העת במשתנה זה יהיה לפי השיעור של הסכום הכולל ששולם על ידו בשנת התקציב המבוקר   
סך  מתוך  שנה,  באותה  לאור  שיצאו  בחוברות  התפרסמו  ומאמריהם  יצירותיהם  אשר  לחוקרים,  או  ליוצרים 
התקציב של כתב העת באותה שנה, ובלבד שהסכום המרבי שיובא בחשבון בגין תשלום ליוצר או לחוקר אחד, לא 
יהיה מעל 10% מסך התשלומים ששולמו לכלל היוצרים; במקרה כאמור, ייחשב שכר היוצר או החוקר בשיעור 

של 10% בלבד מסך התשלומים כאמור.
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משתנה עידוד יוצרים בראשית דרכם )ו( 

כתב עת יהיה זכאי לניקוד במשתנה זה כדלקמן:  )1(

כתב עת אשר נתן בשנה התקציבית הקודמת ביטוי נאות ליוצרים בראשית דרכם בחוברות שפורסמו  )א(  
יותר מ–6 חוברות בשנת ההערכה  נקודה אחת, לכל חוברת כאמור; הוציא כתב עת  יקבל  זו  בשנה 
יילקחו בחשבון במשתנה זה 6 חוברות בלבד שיש בהן הביטוי הרחב ביותר של יוצרים בראשית דרכם; 

בסעיף זה, "יוצר בראשית דרכו" -

נחשפו  בתחום  שיצירותיו  מאז  שנתיים  חלפו  טרם  אשר  יוצר   - הספרות  בתחום  עת  בכתב   )1(
לראשונה בספר ביכורים, או אנתולוגיות;

בכתב עת בתחום התאטרון - יוצר של מחזה אשר טרם חלפו שנתיים מיום מופע הבכורה שלו   )2(
לפני קהל;

בכתב עת בתחום האמנות הפלסטית - מי שטרם חלפו שנתיים מאז שיצירותיו בתחום נחשפו   )3(
לראשונה בתערוכה ציבורית במוסד שתחום התמחותו בתחום האמנות הפלסטית, או מאז סיום 

לימודי תואר ראשון או תעודה מקבילה בבית ספר לאמנות פלסטית, לפי המאוחר.

כתב עת אשר נוסף על האמור בסעיף קטן )א(, נתן בשנה התקציבית הקודמת ביטוי משמעותי ליוצרים  )ב(  
בראשית דרכם, יקבל שתי נקודות, לכל חוברת כאמור;

לעניין משתנה זה -  

"ביטוי משמעותי" - פרסום בכתב העת של יצירות של שמונה יוצרים בראשית דרכם לפחות; 

"ביטוי נאות" - פרסום בכתב העת של יצירות של ארבעה יוצרים בראשית דרכם לפחות;

ניקוד כתב עת כאמור בפסקה )1(, ייקבע על פי המלצת המדור לאחר שבחן את פעילותו של כתב העת בשנה   )2(
התקציבית הקודמת לעידוד יוצרים בראשית דרכם; המדור רשאי להמליץ כי כתב עת לא יהיה זכאי לניקוד 
במשתנה זה. החלטות ועדת התמיכות לגבי כלל הגופים יהיו מנומקות ויימסרו לעיון מוסד ציבור המעוניין 
בכך לפי דרישתו, בתוך 14 ימים ממועד הדרישה, ובלבד שדרישה כאמור הוגשה בתוך 30 ימים ממועד 
פרסום נתוני הניקוד והתמיכה לכלל הגופים, או ממועד ההודעה למוסד הציבור מגיש הדרישה על היקף 

התמיכה שלה נמצא זכאי, המוקדם מביניהם.

משתנה הפצה של כתב העת  )ז( 

כתב עת שבשנה התקציבית הקודמת הציג באתר אינטרנט של כתב העת 60% לפחות מהתכנים הנכללים   )1(
בחוברת שהוציא לאור באותה שנה, יקבל נקודה אחת בעד כל חוברת שהוצגה כאמור, אך לא יותר מ–6 

נקודות; 

במקרים שבהם היקף התכנים המופיעים באתר האינטרנט יוצא דופן או שרמתו המקצועית של האתר היא   )2(
גבוהה במיוחד, רשאי המדור לקבוע כי הניקוד שניתן לכתב העת כאמור בפסקה )1( יוכפל במקדם של 1.5 

נקודות;

כתב עת יקבל נקודה נוספת במשתנה זה, אך לא יותר מ–6 נקודות, בעד כל חוברת של כתב העת שיצאה   )3(
לאור ונמכרה לציבור בשנה התקציבית הקודמת ב–200 עותקים לפחות; עותק שנמכר לצרכן במחיר נמוך 

מ–15 שקלים חדשים לא יילקח בחשבון במניין זה;

)1( ו–)2(, ייקבע על פי המלצת המדור, לאחר שבחן את התכנים שהציג  ניקוד כתב עת כאמור בפסקאות   )4(
כתב העת ברשת האינטרנט; המדור רשאי להמליץ כי כתב עת לא יהיה זכאי לניקוד במשתנה זה; המלצות 
)2( לגבי כלל הגופים יהיו מנומקות ויימסרו לעיון מוסד ציבור המעוניין בכך לפי  המדור כאמור בפסקה 
דרישתו, בתוך 14 ימים ממועד הדרישה, ובלבד שדרישה כאמור הוגשה בתוך 30 ימים ממועד פרסום נתוני 
הניקוד והתמיכה לכלל הגופים, או ממועד ההודעה למוסד הציבור מגיש הדרישה על היקף התמיכה שלה 

נמצא זכאי, המוקדם מביניהם.

פרק ג': שונות

ביטול   .10

סעיף 46 למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור4 - לא יחול על כתבי עת.  

תחילה   .11

תחילתם של מבחנים אלה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(.  

___________
4  י"פ התשנ"ב, עמ' 4687 ועמ' 4725.
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הוראות מעבר  .12

על אף האמור במבחנים אלה, בשנת 2016 מוסד אשר נתמך בשנת 2015, לא יפחת שיעור התמיכה בו מ–85% משיעור   
התמיכה שקיבל בשנת 2015; הגבלת ההגנה הקבועה בסיפה של סעיף 6)ד( תחול משנת 2017 ואילך.

י"ג בניסן התשע"ו )21 באפריל 2016(
)חמ 3-1888(

    )803-35-2010-000123(
                                  מירי רגב

שרת התרבות והספורט             

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות תרבות בפריפריה
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985  

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה 
מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות תרבות בפריפריה2 )להלן - 

המבחנים העיקריים(: 

תיקון סעיף 2

בסעיף 2 למבחנים העיקריים, בהגדרה "פריפריה" -   .1

בפסקה )1(, במקום "מס' 1060 מיום כ"ו בכסלו התש"ע )13 בדצמבר 2009(" יבוא "מספר 667 מיום כ"ח באב התשע"ג  )א( 
)4 באוגוסט 2013(";

בפסקה )2(, במקום "בנוסחו העדכני" יבוא "כפי שיעודכן מזמן לזמן". )ב( 

תיקון סעיף 4

בסעיף 4 למבחנים העיקריים, בפסקה )ג(, אחרי פסקת משנה )7(  יבוא:   .2

")8( מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט לפעולות תרבות ערבית3 - לגבי מוסדות עוגן בלבד,   
כמשמעותם  בסעיף 2 למבחנים האמורים."

תחילה

תחילתם של מבחנים אלה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(.   .3

י"ג בניסן התשע"ו )21 באפריל 2016(
)חמ 3-1888(

    )803-35-2015-000043(
                                  מירי רגב

שרת התרבות והספורט             
___________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 153.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 114; התשע"ה, עמ' 4337.

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום הגופים הכליים
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, 
ובהתייעצות עם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 3)4( לחוק התרבות והאמנות, התשס"ג-22002, מתפרסם 
המבחנים   - )להלן  הכליים3  הגופים  בתחום  והספורט  התרבות  משרד  של  תמיכות  כספי  לחלוקת  למבחנים  תיקון  בזה 

העיקריים(, כמפורט להלן:

תיקון פתיח   .1

בפתיח למבחנים העיקריים, אחרי "כמפורט להלן" יבוא "תקנה תקציבית  19-42-02-16".   

___________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  ס"ח התשס"ג, עמ' 64.

3  י"פ התשס"ו, עמ' 1474; התשס"ז, עמ' 1086; התשס"ח, עמ' 2761; התש"ע, עמ' 3562; התשע"ב, עמ' 6110.
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תיקון סעיף 2  .2

בסעיף 2 למבחנים העיקריים -        

ההגדרה "פעולה" - תימחק;       )1(

בהגדרה "שנת הערכה", במקום "ב–31" יבוא "ב–30".       )2(

תיקון סעיף 3  .3

בסעיף קטן )ה( למבחנים העיקריים, בהגדרה "תזמורת סימפונית", בפסקת משנה )1()ד(, במקום "28" יבוא "60".    

תיקון סעיף 6  .4

אחרי סעיף 6)ח( למבחנים העיקריים יבוא:         

")ח1( בשלב השמיני, מוסד שמספר הנשים החברות בוועד המנהל שלו לעומת כלל חברי הוועד המנהל עמד על 30%   
מכלל חברי הוועד המנהל לפחות, ואם עמד מספרם של כלל חברי הוועד המנהל שלו על שלושה לכל היותר - כלל 
הוועד המנהל חברה אחת לפחות, תגדל התמיכה בו ב–2% ביחס לשלב הקודם. לעניין זה, "ועד מנהל" - או גוף מקביל 

לו במוסד, אף אם תוארו שונה."    

תיקון סעיף 7  .5

בסעיף 7 למבחנים העיקריים -        

במקום סעיף קטן )א( יבוא:       )1(

כללי  ")א( 

ולפי משקלו היחסי של כל משתנה  פי המשתנים המפורטים להלן,  ייקבע על  כלי  בגוף  שיעור התמיכה   
כמפורט לצדו:    

משתנה מספר הקונצרטים 18%     )1(

משתנה מספר התכנית 5%     )2(

משתנה הכנסות עצמיות 6%     )3(

משתנה מספר הנגנים 12%     )4(

משתנה מיקום גאוגרפי 12%     )5(

משתנה מיקום הקונצרטים 10%     )6(

משתנה עידוד יצירה ישראלית 7%     )7(

משתנה מבצעים ישראליים 8%     )8(

משתנה רמת הביצוע 15%     )9(

משתנה הייחוד המוסיקלי 7%";     )10(

סעיף קטן )ה( - יימחק;      )2(

בסעיף קטן )ח( -       )3(

במקום פסקה )1( יבוא:  )א( 

 50% לפחות  ההערכה  בשנת  נערכו  שבו  למקום  בהתאם  ייקבע  כלי  גוף  של  הגאוגרפי  מיקומו   )1("
מחזרותיו )להלן  - מקום הפעילות המרכזי(, ובלבד שמעל 50% מעובדיו מתגוררים באותו יישוב או 

בסביבותיו."; 

בפסקה )2(, אחרי "לריחוקו" יבוא "של מקום הפעילות המרכזי";      )ב( 

במקום פסקה )3( יבוא:      )ג( 

על אף הוראות פסקה )2(, גוף כלי שמקום הפעילות המרכזי שלו נמצא בפריפריה יקבל 3 נקודות;  )3("

לעניין זה -

המרכזית  הלשכה  שפרסמה  מקומיות,  הרשויות  של   2008 חברתי-כלכלי  מדד    - הלמ"ס"  "סיווג 
לסטטיסטיקה בשנת 2009, כפי שיעודכן מעת לעת;
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"סיווג הלמ"ס לאזורים סטטיסטיים" - אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית 
של האוכלוסייה בשנת 2008, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2013, כפי שיעודכן 

מזמן לזמן;

"פריפריה" - אחד מאלה:  

יישוב בסיווג למ"ס 1 עד 4 לפי סיווג הלמ"ס;  )1(

שכונה בסיווג 1 עד 4 לפי סיווג הלמ"ס לאזורים סטטיסטיים;";  )2(

אחרי פסקה )3( יבוא: )ד( 

הניקוד שיתקבל בהתאם לטבלה יוכפל במקדם הקבוצתי של הגוף הכלי.";    )4("

בסעיף קטן )ט(, במקום האמור בו יבוא:  )4(

גוף כלי יהיה זכאי לניקוד במשתנה זה לפי מספר הקונצרטים שביצע בשנת ההערכה ביישובים שונים,    )1("
כדלקמן:

לגבי קונצרטים המבוצעים במקום הפעילות המרכזי שלו - לפי מידת ריחוקם מאזור המרכז ולסיווגם  )א( 
הסוציו-אקונומי של היישובים, כאשר כל קונצרט יקבל ניקוד כמפורט להלן: 

              מרחק          ביישוב בסיווג         ביישוב בסיווג 2

  0.5                            0 תל אביב והסביבה      
)עד 30 ק"מ(    

1   0.5 30 עד 59 ק"מ מתל אביב     
)נתניה, חדרה, גדרה(                      

2   1 60 עד 100 ק"מ מתל אביב      
)ירושלים, חיפה(    

3   1.5 מעל 100 ק"מ מתל אביב     
)עכו, באר שבע, טבריה(                      

לגבי קונצרטים המבוצעים שלא במקום הפעילות המרכזי שלו - לפי מידת ריחוקם ממקום הפעילות  )ב( 
כמפורט  ניקוד  יקבל  קונצרט  כל  כאשר  היישובים,  הסוציו-אקונומי של  ולסיווגם  הגוף  המרכזי של 

להלן:    

         ניקוד להרצה           ניקוד להרצה
              מרחק                 ביישוב בסיווג 1                 ביישוב בסיווג 2

0.5 מקום הפעילות המרכזי         0       
)עד 30 ק"מ(    

1 30 עד 59 ק"מ ממקום         0.5       
הפעילות המרכזי                

2 60 עד 100 ק"מ  ממקום        1       
הפעילות המרכזי                          

מעל 100 ק"מ ממקום    
  3 הפעילות המרכזי            1.5       

הניקוד שיתקבל לפי טבלה יוכפל במקדם הקבוצתי של הגוף הכלי;     )2(

יוכפל הניקוד שקיבל במשתנה זה לפי  גוף כלי שקיים בשנת ההערכה קונצרטים באזור יהודה ושומרון,   )3(
פסקאות )1( ו–)2(, במקדם של 1.1;

על אף הוראות סעיף קטן זה, ניקודו של גוף כלי במשתנה זה יופחת, בהיקף האמור בפסקה )5(, אם נוכחה   )4(
הוועדה, לאחר התייעצות עם המדור, ולאחר ששמעה את הגוף הכלי, כי הגוף הכלי נמנע  מלקיים פעילות 
ושומרון,  יהודה  יותר מהאזורים האלה: אזור  מחמת מיקום במהלך תקופת הפעילות הנבחנת, באחד או 
הגליל או הנגב; לעניין זה, הימנעות מלקיים פעילות מחמת מיקום משמעה החלטת הגוף הכלי שלא לקיים 
קביעת  או  המשתתף  של  הגאוגרפי  מיקומו  מחמת  בפעילות  השתתפות  מניעת  מקום,  באותו  קונצרטים 

תנאים שלא ממין העניין; על אף האמור, לא יראו כהימנעות מקיום פעילות את המצבים האלה: 
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בהתקיים נסיבות ביטחוניות חריגות מיוחדות, ולמשך תקופת המניעה בלבד; )א( 

בהעדר מרחב מתאים לביצוע הפעילות במקום, אלא אם כן קיימת חלופה סבירה לביצוע הפעילות  )ב( 
לפעולות  בנסיבות העניין, להתאמת המרחב, בדומה  סבירות,  לנקוט פעולות  או שניתן  אזור  באותו 

שנקט הגוף הכלי במקרים אחרים;

בהתקיים טעם ענייני אחר שהמדור מצא אותו מוצדק;     )ג( 

היקף הניקוד שיופחת בשל הימנעות מקיום פעילות מחמת מקום לפי פסקה )4( יהיה בגובה שליש מהניקוד   )5(
שניתן במשתנה זה, לגבי כל אחד מהאזורים האלה שבו נמנעה הפעילות כאמור: אזור יהודה ושומרון, הנגב 

או הגליל;   

לעניין סעיף קטן זה -   )6(

"אזור יהודה ושומרון" - כל מקום הנכלל בהגדרה "אזור" בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת 
חירום )יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(, התשס"ז-42007;

"הגליל" - כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-51993;

"הנגב" - כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-61991;

הוא  הסוציו-אקונומי  סיווגו  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  נתוני  פי  שעל  יישוב   -  "1 בסיווג  "יישוב 
באשכולות 6 עד 10;

הוא  הסוציו-אקונומי  סיווגו  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  נתוני  פי  שעל  יישוב   -  "2 בסיווג  "יישוב 
באשכולות 1 עד 5.";

)5(  בסעיף קטן )יג( -     

ערביים  כלים  או  אתניים  עתיקים,  נגינה  בכלי  שימוש  "בהן  יבוא  "שיש"  במקום  )1()א(,  משנה  בפסקת  )א( 
קלאסיים ושיש";     

פסקת משנה )1()ב( - תימחק;  )ב( 

אחרי פסקה )3( יבוא:      )ג( 

לניקוד לפיו, ביותר  זכאי  לגוף כלי שנמצא  יגדל סכום התמיכה  זה, לא  ")4(   למרות האמור בסעיף קטן   
מ–20% מהתמיכה שלה היה זכאי לפי מבחנים אלה בלא ניקודו לפי סעיף זה.";

סעיף קטן )יד( - יימחק.       )6(

תיקון סעיף 9       .6

בסעיף 9 למבחנים העיקריים, במקום סעיפים קטנים )ב( עד )ו( יבוא:       

 ")ב(   היקף התמיכה במוסד, שנמצא זכאי לתמיכה ב–2016, לא יפחת מהיקף התמיכה שהוא קיבל בשנת 2015, כמפורט  
 להלן:

היה היקף התקציב בתקנה התקציבית בשנת 2016, גבוה מהיקף התקציב כאמור בשנת 2015 - לא יפחת   )1(
סכום התמיכה של מוסד כאמור, מסכום התמיכה שקיבל בשנת 2015;

היה היקף התקציב בתקנה התקציבית בשנת 2016, שווה להיקף התקציב כאמור בשנת 2015 או נמוך ממנו   )2(
- לא יפחת שיעור התמיכה של מוסד כאמור, משיעור התמיכה שקיבל בשנת 2015;

לעניין חישוב היקף התקציב בתקנה התקציבית בשנת 2016, כאמור בסעיף קטן זה, לא יובא בחשבון היקף התקציב   
שנמצאו זכאים לו מוסדות שלא נתמכו בשנת 2015.

למרות האמור בסעיף 6)ו(, בשנת 2017 שיעור התמיכה במוסד שנמצא זכאי לתמיכה לפי מבחנים אלה לא יפחת  )ג(  
מ–80% משיעור התמיכה שנקבע לו בשנת 2016; הגנה כאמור לא תבוא במניין ארבע השנים האמורות באותו סעיף.

למרות האמור בסעיף 6)ח1(, בשנת 2016, העמידה בדרישה לייצוגן של נשים כאמור בו תיבחן בסוף שנת התמיכה  )ד( 
והגדלת התמיכה לפי סעיף זה, ככל שתידרש, תיעשה בשנת 2017." 

___________
4  ס"ח התשס"ז, עמ' 364; התשע"ב, עמ' 476.

5  ס"ח התשנ"ג, עמ' 138; התשס"ט, עמ' 330.

6  ס"ח התשנ"ב, עמ' 26; התש"ע, עמ' 591.  
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תחילה   .7

תחילתו של תיקון זה  ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(.       

י"ג בניסן התשע"ו )21 באפריל 2016(
)חמ 3-1888(

    )803-35-2015-000072(
                                  מירי רגב

שרת התרבות והספורט             

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום התאטרון
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן  התשמ"ה-11985  התקציב,  יסודות  לחוק  3א  סעיף  לפי 
)להלן  התשס"ג-22002  והאמנות,  התרבות  לחוק   )4(3 סעיף  לפי  ואמנות  לתרבות  הישראלית  המועצה  עם  ובהתייעצות 
- המועצה(, מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום 

התאטרון3 )להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן: 

תיקון פתיח   .1

בפתיח למבחנים העיקריים, במקום "31-03-46" יבוא "31-03-46-15".    

תיקון סעיף 2  .2

בסעיף 2 למבחנים העיקריים, בהגדרה "שנת הערכה", במקום "2007" יבוא "2016", במקום "2005" יבוא "2014" ובמקום   
"2006" יבוא "2015".  

תיקון סעיף 3   .3

בסעיף 3)ה( למבחנים העיקריים -   

בהגדרה "תאטרון גדול", בפסקה )1()ד(, במקום "40" יבוא "49";    )1(

בהגדרה "תאטרון קטן", בפסקה )1()ד(, במקום "1" יבוא "1.2";    )2(

בהגדרה "תאטרון ילדים גדול" -     )3(

בפסקה )1()ב(, במקום "6" יבוא "4";   )א( 

בפסקה )1()ה(, במקום "10" יבוא "12.2";   )ב( 

בהגדרה "תאטרון ילדים בינוני" -     )4(

בפסקה )1()ב(, במקום "4" יבוא "3";   )א( 

בפסקה )1()ג(, במקום "200" יבוא "400" ובמקום "6" יבוא "8";   )ב( 

בפסקה )1()ה(, במקום "7.5" יבוא "9.2";   )ג( 

בהגדרה "תאטרון ילדים קטן" -     )5(

בפסקה )1()ג(, במקום "400" יבוא "200" ובמקום "8" יבוא "6";   )א( 

בפסקה )1()ה(, במקום "1" יבוא "1.2".  )ב( 

תיקון סעיף 6  .4

בסעיף 6 למבחנים העיקריים -     

סעיף קטן )ט( יסומן ")י(" ולפניו יבוא:    )1(

")ט( בשלב השמיני, מוסד אשר מספר הנשים החברות בוועד המנהל שלו לעומת כלל חברי הוועד המנהל עמד   
על 30% מכלל חברי הוועד המנהל לפחות, ואם עמד מספרם של כלל חברי הוועד המנהל שלו על שלושה לכל 
היותר - כלל הוועד המנהל חברה אחת לפחות, תגדל התמיכה בו ב–2% ביחס לשלב הקודם; לעניין זה, "ועד 

מנהל" - או גוף מקביל לו במוסד, אף אם תוארו שונה."; 
___________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  ס"ח התשס"ג, עמ' 64.

3  י"פ התשס"ה, עמ' 3765; התשס"ז, עמ' 438 ועמ' 1086; התשע"ג, עמ' 4748.
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אחרי סעיף קטן )י( יבוא:    )2(

")יא(  תוספת סכומים הנובעת מהגדלה של התקציב בתקנה, שעליה הוחלט לאחר חלוקת התקציב בתקנה שנקבע   
בחוק התקציב השנתי, או יתרה שתיוותר בלתי מחולקת, תשמש להגדלת הסכומים לכל הגופים הנתמכים לפי 
בקשות  בסיס  על  התקציב,  שנת  של  מועד  באותו  התמיכה  מטרות  למימוש  אפשרות  להם  שיש  אלה  מבחנים 

התמיכה שהגישו באותה שנה." 

תיקון סעיף 7  .5

בסעיף 7 למבחנים העיקריים -

במקום סעיף קטן )א( יבוא:    )1(

כללי:  ")א( 

שיעור התמיכה בתאטרון ייקבע על פי המשתנים המפורטים להלן, ולפי למשקלו היחסי של כל משתנה   
המפורט לצדו: 

משתנה כמות ההפקות 23%  )1(

משתנה כמות ההרצות 11%  )2(

משתנה מיקום התאטרון 8%  )3(

משתנה מיקום ההרצות 17.5%  )4(

משתנה הוותק 2.5%  )5(

משתנה הייחוד התרבותי 5%  )6(

משתנה הרפרטואר 11%    )7(

משתנה מורכבות הפקות 10%  )8(

משתנה עידוד יוצרים ומבצעים בתחילת דרכם 4%  )9(

משתנה תרומה לקהילה וחינוך לתאטרון 4%  )10(

משתנה עידוד הפקות פרינג' 4%.";  )11(

בסעיף קטן )ג(, במקום הטבלה בפסקה )1( יבוא:     )2(

"סוג תאטרון                 מספר מרבי של הפקות חדשות   

9 תאטרון גדול     

5 תאטרון בינוני    

3 תאטרון קטן     

5 תאטרון ילדים גדול    

4 תאטרון ילדים בינוני    

 ;"2.5 תאטרון ילדים קטן    

בסעיף קטן )ה(, פסקה )3( תסומן ")4(" ולפניה יבוא:    )3(

על אף הוראות פסקה )2(, תאטרון שמיקומו הגאוגרפי בפריפריה יקבל 5 נקודות.  )3("

לעניין זה - 

"סיווג הלמ"ס" -  מדד חברתי-כלכלי 2008 של הרשויות מקומיות, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
בשנת 2009, כפי שיעודכן מזמן לזמן;

"סיווג הלמ"ס לאזורים סטטיסטיים" - אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של 
האוכלוסייה בשנת 2008, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2013, כפי שיעודכן מזמן 

לזמן;

"פריפריה" - תיחשב אחד מאלה:  

יישוב בסיווג למ"ס 1 עד 4 לפי סיווג הלמ"ס;  )1(

שכונה בסיווג 1 עד 4 לפי סיווג הלמ"ס לאזורים  סטטיסטיים";  )2(
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בסעיף קטן )ו( -     )4(

)1(    במקום פסקה )1( יבוא:   

תאטרון יהיה זכאי לניקוד במשתנה זה לפי מספר ההרצות שביצע בשנת ההערכה ביישובים   )1("
שונים לפי ריחוקם כדלקמן: 

לגבי הרצות שבוצעו באולם הבית - לפי למידת ריחוקם מאזור המרכז ולסיווגם הסוציו- )א( 
אקונומי של היישובים, כאשר כל הרצה תקבל ניקוד כמפורט להלן:

ביישוב בסיווג 2 ביישוב בסיווג 1              מרחק                       

תל אביב והסביבה        0          0.5  

)עד 30 ק"מ(  

30 עד 59 ק"מ מתל אביב       0.5          1  

)נתניה, חדרה, גדרה(               

60 עד 100 ק"מ מתל אביב       1          2  

)ירושלים, חיפה(  

מעל 100 ק"מ מתל אביב       1.5          3  

)עכו, באר שבע, טבריה(        

ולסיווגם  הבית  מאולם  ריחוקם  מידת  לפי   - הבית  לאולם  מחוץ  שבוצעו  הרצות  לגבי  )ב( 
הסוציו-אקונומי, כשכל הרצה תקבל את הניקוד כמפורט להלן: 

ניקוד להרצה    ניקוד להרצה  
מרחק מאולם הבית   ביישוב בסיווג 2  ביישוב בסיווג 1        

אולם הבית והסביבה              0          0.5      

30 עד 59 ק"מ מאולם הבית              0.5          1      

60 עד 100 ק"מ מאולם הבית    1          2      

מעל 100 ק"מ מאולם הבית   1.5           3      

הניקוד שיתקבל לפי הטבלה יוכפל במקדם הקבוצתי של כל תאטרון;   )2(

תיאטרון שקיים בשנת ההערכה הרצות באזור יהודה ושומרון, יוכפל הניקוד שקיבל במשתנה זה לפי   )3(
פסקאות )1( ו–)2(, במקדם של 1.1;

)ו(, ניקודו של תאטרון במשתנה זה יופחת, בהיקף האמור בפסקה )5(, אם  על אף הוראות סעיף קטן   )4(
נוכחה הוועדה, לאחר התייעצות עם המדור, ולאחר ששמעה את התאטרון, כי התאטרון נמנע  מלקיים 
פעילות מחמת מיקום במהלך תקופת הפעילות הנבחנת, באחד או יותר מהאזורים האלה: אזור יהודה 
ושומרון, הגליל או הנגב. לעניין זה, הימנעות מלקיים פעילות מחמת מיקום משמעה החלטת התאטרון 
שלא לקיים הרצות באותו מקום, מניעת השתתפות בפעילות מחמת מיקומו הגאוגרפי של המשתתף 

או קביעת תנאים שלא ממין העניין. על אף האמור, לא יראו כהימנעות מקיום פעילות את כל אלה: 

בהתקיים נסיבות ביטחוניות חריגות מיוחדות, ולמשך תקופת המניעה בלבד; )א( 

לביצוע  סבירה  חלופה  קיימת  כן  אם  אלא  במקום,  הפעילות  לביצוע  מתאים  מרחב  בהעדר  )ב( 
המרחב,  להתאמת  העניין,  בנסיבות  סבירות,  פעולות  לנקוט  שניתן  או  אזור  באותו  הפעילות 

בדומה לפעולות שנקט התאטרון במקרים אחרים;

בהתקיים טעם ענייני אחר אשר המדור מצא אותו מוצדק;  )ג( 

)4( יהיה בגובה שליש  היקף הניקוד שיופחת בשל הימנעות מקיום פעילות מחמת מקום לפי פסקה   )5(
מהניקוד שניתן במשתנה זה, לגבי כל אחד מהאזורים האלה שבו נמנעה הפעילות כאמור: אזור יהודה 

ושומרון, הנגב או הגליל;

 



ילקוט הפרסומים 7263, ג' באייר התשע"ו, 11.5.2016  6068

בסעיף זה -   )6(

"אזור יהודה ושומרון" - כל מקום הנכלל בהגדרה "אזור" בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת 
חירום )יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(, התשס"ז-42007;

"הגליל" - כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-51993;

"הנגב" - כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-61991;

הוא  הסוציו-אקונומי  סיווגו  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  נתוני  פי  שעל  יישוב   -  "1 בסיווג  "יישוב 
באשכולות 6 עד 10;

הוא  הסוציו-אקונומי  סיווגו  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  נתוני  פי  שעל  יישוב   -  "2 בסיווג  "יישוב 
באשכולות 1 עד 5."; 

במקום סעיף קטן )ח( יבוא:   )5(

משתנה הייחוד התרבותי  ")ח( 

תאטרון שהתקיימו בו אחד או יותר מהתנאים האלה בשנת ההערכה, לפי קביעתו של המדור, יקבל   )1(
ניקוד כמפורט בסעיף קטן )2(: 

תאטרון שמרבית הרצותיו אינן בשפה העברית; לעניין תנאי זה, ייספרו הרצות התאטרון באולם  )א( 
הבית ומחוצה לו; 

רוסית,  ערבית,  האלה:  השפות  לאחת  תרגום  הרצותיו  בכל  הצופים  לקהל  שמעמיד  תאטרון  )ב( 
אמהרית או שפת אם אחרת של קבוצת עולים שהגיעה ארצה במסגרת גל עלייה גדול; לעניין 

תנאי זה, ייספרו הרצות התאטרון באולם הבית ומחוצה לו; 

או  דתית  קבוצה  של  במסורת  או  במורשת  עוסק  הפקותיו  במרבית  המרכזי  שהנושא  תאטרון  )ג( 
אתנית בישראל או שמרבית הפקותיו מותאמות לקהל צופים דתי; 

תאטרון שמרבית האמנים והיוצרים הפועלים במסגרתו הם מקרב אחד המגזרים האלה: מיעוטים  )ד( 
או  חדשים  עולים  חרדים,  יהודיות,  שאינן  דתיות  עדות  צ'רקסים(,  דרוזים,  בדואים,  )ערבים, 
אנשים עם מוגבלות; בסעיף קטן זה, "עולה חדש" - מי שעלה לארץ ב–10 השנים שקדמו לשנה 

שבעדה מבוקשת התמיכה.

יוכל לקבל לעיונו את כלל ההחלטות המנומקות לפי  החלטת המדור תהיה מנומקת; תאטרון   
סעיף זה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 14 ימים ממועד ההודעה על ההחלטה; החלטות כאמור 

יועברו לעיונו בתוך 21 ימים ממועד קבלת הבקשה;

הניקוד שיקבל תאטרון במשתנה זה, יהיה הניקוד שקיבל התאטרון במשתנה כמות ההרצות."   )2(

תיקון סעיף 8א    .6

במקום סעיף 8א למבחנים העיקריים יבוא:    

"8א. הוראות מעבר  

היקף התמיכה במוסד, שנמצא זכאי לתמיכה ב–2016, לא יפחת מהיקף התמיכה שהוא קיבל בשנת 2015, כמפורט  )א( 
להלן:

)1(      היה היקף התקציב בתקנה התקציבית בשנת 2016, גבוה מהיקף התקציב כאמור בשנת 2015 - לא יפחת 
סכום התמיכה של מוסד כאמור, מסכום התמיכה שקיבל בשנת 2015;

היה היקף התקציב בתקנה התקציבית בשנת 2016, שווה להיקף התקציב כאמור בשנת 2015 או נמוך ממנו -   )2(
לא יפחת שיעור התמיכה של מוסד כאמור, משיעור התמיכה שקיבל בשנת 2015;

לעניין חישוב היקף התקציב בתקנה התקציבית בשנת 2016, כאמור בסעיף קטן זה, לא יובא בחשבון היקף   
התקציב שנמצאו זכאים לו מוסדות שלא נתמכו בשנת 2015. 

___________
4  ס"ח התשס"ז, עמ' 364; התשע"ב, עמ' 476.

5  ס"ח התשנ"ג, עמ' 138.

6  ס"ח התשנ"ב, עמ' 26.
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למרות האמור בסעיף 6)ו(, בשנת 2017 שיעור התמיכה במוסד שנמצא זכאי לתמיכה לפי מבחנים אלה לא יפחת מ–80%  )ב( 
משיעור התמיכה שנקבע לו בשנת 2016; הגנה כאמור לא תבוא במניין ארבע השנים האמורות באותו סעיף. 

למרות האמור בסעיף 6)ט(, בשנת 2016, העמידה בדרישה לייצוגן של נשים כאמור בו תיבחן בסוף שנת התמיכה  )ג( 
והגדלת התמיכה לפי סעיף זה, ככל שתידרש, תיעשה בשנת 2017." 

מחיקת סעיפים 9א ו–10    .7

סעיפים 9א ו–10 למבחנים העיקריים - יימחקו.    

תחילה   .8

תחילתם של מבחנים אלה  ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(.    

י"ג בניסן התשע"ו )21 באפריל 2016(
)חמ 3-1888(

    )803-35-2015-000071(
                                  מירי רגב

שרת התרבות והספורט             

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור 
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, 
)להלן  התשס"ג-22002  והאמנות,  התרבות  לחוק   )4(3 סעיף  לפי  ואמנות  לתרבות  הישראלית  המועצה  עם  ובהתייעצות 
- המועצה(, מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור )להלן - 

המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן: 

תיקון שם   .1

בשם המבחנים העיקריים, אחרי "למוסדות ציבור" יבוא "בתחום האמנות הפלסטית".  

תיקון פתיח   .2

בפתיח למבחנים העיקריים -  

אחרי "למוסדות ציבור" יבוא "בתחום האמנות הפלסטית";  )1(

במקום "19-31-03-56"  יבוא  "19-42-02-24".    )2(

מחיקת כותרת המשנה  .3

כותרת המשנה במבחנים העיקריים, המתחילה במילים "תמיכה במוסדות ציבור" - תימחק.       

תיקון סעיף 2  .4

בסעיף 2 למבחנים העיקריים, ההגדרה "תערוכת נושא" - תימחק.    

תיקון סעיף 4  .5

בסעיף 4 למבחנים העיקריים -  

בפסקה )2(, במקום פסקת משנה )ה( יבוא:    )1(

")ה( המוסד מעסיק צוות עובדים קבוע הכולל אוצר אחד בשכר לפחות, המועסק בהיקף של חצי משרה, ולעניין   
מוסד שהעלה בשנת ההערכה ארבע תערוכות בלבד - אוצר אחד לפחות המועסק בהיקף של שליש משרה; למרות 
האמור בפסקת משנה זו, מוסד שזו השנה הראשונה שבה הוא מקבל תמיכות מכוח מבחנים אלה יוכל להעסיק 

אוצר בהיקף האמור שלא בשכר"; 

)2( בפסקה )6(, לאחר "70%" יבוא "וכן רשאי להמליץ על תמיכה למוסד גם אם העסיק אוצר בהיקף האמור  בפסקת 
משנה 4)2()ה( שלא בשכר;". 

תיקון סעיף 5  .6

בסעיף 5)ב( למבחנים העיקריים, אחרי "לא" יבוא "יפחת מ–20% ולא".   
___________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  ס"ח התשס"ג, עמ' 64.
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תיקון סעיף 6  .7

בסעיף 6 למבחנים העיקריים -     

בסעיף קטן )ה()2(, המילים "ואשר ביצועה ילווה בפיקוח שוטף של רואה חשבון חיצוני מטעם מינהל התרבות" -   )1(
יימחקו; 

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:    )2(

")ה1(  בשלב השישי, מוסד אשר מספר הנשים החברות בוועד המנהל שלו לעומת כלל חברי הוועד המנהל עמד   
על 30% מכלל חברי הוועד המנהל לפחות, ואם עמד מספרם של כלל חברי הוועד המנהל שלו על שלושה לכל 
היותר - כלל הוועד המנהל חברה אחת לפחות, תגדל התמיכה בו ב–2% ביחס לשלב הקודם; לעניין זה, "ועד 

מנהל" - או גוף מקביל לו במוסד, אף אם תוארו שונה."; 

בסעיף קטן )ו( -  )3(

המילים "אלא אם כן החליטה" - יימחקו; ׁ)א( 

בסופו יבוא "לעניין שיעור המימון העצמי כמשמעו בסעיף 8)ח( לנוהל, יוכרו עלויות שהן שווה כסף ועלויות  )ב( 
שווי עבודת מתנדבים, בכפוף להוראות הנוהל". 

תיקון סעיף 7  .8

בסעיף 7 למבחנים העיקריים -     

במקום סעיף קטן )א( יבוא:    )1(

שיעור התמיכה באחוזים בכל מוסד ייקבע על פי המשתנים המפורטים להלן ולפי המשקל המפורט לצדם:  ")א( 

משתנה מספר תערוכות 8%  )1(  

משתנה אמנים מרכזיים 8%  )2(  

משתנה חלל תצוגה 8%  )3(  

משתנה ימי פעילות 10%  )4(  

משתנה סיוע להפקת תערוכות 5%  )5(  

משתנה פרסומים 13%  )6(  

משתנה פעילות היקפית ותרומה לקהילה 10%  )7(  

משתנה רמת התצוגה והתפיסה האמנותית 10%  )8(  

משתנה היקף הוצאות 12%  )9(  

משתנה תשלום שכר אוצר ושכר אומן 6%  )10(  

משתנה מיקום גאוגרפי 10%";  )11(  

בסעיף קטן )ג( -    )2(

המילים "תערוכות נושא" - יימחקו;  )א( 

אחרי "פעילות היקפית" יבוא "ותרומה לקהילה".  )ב( 

תיקון סעיף 8  .9

בסעיף 8 למבחנים העיקריים -     

)6( יבוא "מוסד יקבל נקודה אחת נוספת אם קיים תערוכה, שהמדור השתכנע כי  )א(, אחרי פסקה  בסעיף קטן   )1(
התקיים לגביה מחקר עיוני משמעותי.";  

בסעיף קטן )ג( -     )2(

בפסקה )1(, בסופה יבוא "על אף האמור, על כל תערוכה המתקיימת בפריפריה, שבה משתתף אמן מרכזי  )א( 
יקבל המוסד 1.5 נקודות;"; 

בפסקה )2(, אחרי "אמנים מרכזיים" יבוא ", ולעניין תערוכה המתקיימת בפריפריה - בתערוכה שבה מוצגות  )ב( 
יצירות של יותר משלושה אמנים מרכזיים" ובמקום ")מעבר לארבעה הראשונים(" יבוא ")מעבר לשלושה או 

לארבעה הראשונים, לפי העניין("; 
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בסופו יבוא:   )ג( 

"לעניין סעיף קטן זה -   

"פריפריה" - ייחשב אחד מאלה:  

)1(    יישוב המרוחק מעל 100  ק"מ )בקו-אווירי( מתל אביב;   

)2(    יישוב בסיווג למ"ס 1 עד 4 לפי סיווג הלמ"ס;  

)3(    שכונה בסיווג 1 עד 4 לפי סיווג הלמ"ס לאזורים סטטיסטיים;  

"סיווג הלמ"ס" -  מדד חברתי כלכלי 2008 של הרשויות מקומיות, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
בשנת 2009, כפי שיעודכן מזמן לזמן;

"סיווג הלמ"ס לאזורים סטטיסטיים" - אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של 
האוכלוסייה בשנת 2008, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2013, כפי שיעודכן מזמן 

לזמן;"; 

בסעיף קטן )ד(, בסופו יבוא "לעניין זה, 1 מ"ר של תצוגת חוץ מתוחמת יחושב כ–0.3 מ"ר.";    )3(

בסעיף קטן )ו( -     )4(

במקום "למימון" יבוא "להפקת תערוכות ולמימון";  )א( 

המילים "ועל פי השקעתו במימון יצירות מוזמנות בהתאם לדירוג הזה" - יימחקו ובמקומן יבוא "כדלקמן";  )ב( 

המילים "בעבור כל 1,000 שקלים חדשים שהושקעו בשנת הערכה במימון יצירות מוזמנות, בכלל זה שכר  )ג( 
האמן וחומרים לעבודה, כפי שפורטו בדוחות הכספיים, יקבל המוסד 1.5 נקודה" - יימחקו; 

בסופו יבוא "לעניין משתנה זה, לא יובא בחשבון שכר ששולם לאמן שניתן בעדו ניקוד לפי משתנה )יב(";  )ד( 

סעיף קטן )ח(  - יימחק;    )5(

בסעיף קטן )ט( -     )6(

בכותרת, בסופה יבוא "ותרומה לקהילה";  )א( 

המילים "פעילות קהילתית" - יימחקו;  )ב( 

אחרי פסקה )1( יבוא:  )ג( 

יום אחד  ייחודית שמשכה  ונוסף על כך קיים פעילות   )1( ")1א( למוסד אשר קיים פעילות כנזכר בפסקה   
במשך 4 שעות לפחות וישתתפו בה 30 משתתפים לפחות, אשר חברי המדור לאמנות פלסטית סברו שיש 

בה תרומה מיוחדת לתחום האמנות ולקידומו - 15 נקודות;";

אחרי פסקה )2( יבוא:   )ד( 

ובעלת  משמעותית  תרומה  ההערכה  בשנת  שתרם  מוסד  כי  לקבוע  רשאי  פלסטית  לאמנות  המדור   )3("  
ערך לקהילה, שאינה במסגרת פעילותו השוטפת, יקבל נקודה אחת בעד כל פעילות, ובלבד שמשכה של 
הפעילות היה 30 דקות לפחות ושהשתתפו בה 8 משתתפים לפחות; קבע המדור כי מדובר בתרומה לקהילה 
שהיא יוצאת דופן וייחודית - יקבל המוסד נקודה אחת נוספת בעד אותה פעילות;  לעניין פסקה זו, פעילות 
במרחב הציבורי לקירוב קהלים, פעילות בשיתוף הקהילה )מעבר לצפייה לא פעילה( ופעילויות להנגשת 
האמנות למגזרים שונים בקרב הציבור, ייחשבו תרומה משמעותית ובעלת ערך לקהילה. המדור לאמנות 
פלסטית רשאי לקבוע כי מוסד לא יהיה זכאי לניקוד במשתנה זה. החלטת הוועדה לפי משתנה זה תהיה 
מנומקת ותועבר לעיון מוסד שיבקש זאת, ובלבד שהגיש את בקשתו בתוך 14 ימים ממועד ההודעה על 

ההחלטה; ההחלטה המנומקת תועבר בתוך 21 ימים ממועד הגשת הבקשה.";

בסעיף קטן )יא(, בכותרת, במקום "מחזור פעילות" יבוא "הוצאות" ובפסקה )1(, אחרי "הוצאות המוסד" יבוא  )ה( 
"לפעילות הנתמכת"; 

אחרי סעיף קטן )יא( יבוא:  )ו( 

")יב(  משתנה שכר אוצר ושכר אמן 

מוסד יהיה זכאי לניקוד במשתנה זה לפי האמור להלן:

המוסד ינוקד בהתאם ליחס שבין סך כל עלות השכר שהוא שילם בפועל לאוצרים ולאמנים בשנה   
התקציבית שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה לבין תקציב הפעילות שלו באותה שנה, כדלקמן, 

ובלבד ששכר האוצרים לא יעלה על 50% מעלויות השכר האמורות:
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עד 40% - 0 נקודות  

מעל 40% ועד 50% - 1 נקודה  

מעל 50% ועד 60% - 3 נקודות  

מעל 60% - 5 נקודות.    

או  שכר  בתלוש  כמופיע  שנתית,  שכר  עלות  משמעו  ולאמנים  לאוצרים  שכר  זה,  משתנה  לעניין   
בחשבונית, לפי העניין, לרבות מימון יצירות מוזמנות וחומרי עבודה; לא תוכר תמורה אחרת בשווה 

כסף;

)יג(  משתנה מיקום גאוגרפי

ניקודו של מוסד במשתנה זה ייקבע לפי ריחוקו מתל אביב והסביבה, כמפורט בטבלה שלהלן:  )1(

ניקוד                                        מרחק     

תל אביב והסביבה )עד 30 ק"מ מתל אביב(    0  

30 עד 59 ק"מ מתל אביב )נתניה, חדרה, יבנה, גדרה(    1  

60 עד 100 ק"מ מתל אביב )ירושלים, חיפה(   3  

מעל 100 ק"מ מתל אביב )עכו, באר שבע, טבריה(   8  

על אף האמור בפסקה )1(, מוסד שנמצא בפריפריה, כהגדרתה בסעיף 8)ג(, יקבל 8 נקודות במשתנה   )2(
זה. 

הניקוד שיקבל מוסד במשתנה זה יוכפל בהיקף הוצאות המוסד כפי שנקבע במשתנה )יא(."  )3(

תיקון סעיף 10  .10

בסעיף 10 למבחנים העיקריים -     

בפסקה )1(, במקום "25%" יבוא "20%";    )1(

בפסקה )2(, במקום "25%" יבוא "20%";    )2(

במקום פסקה )3( יבוא:    )3(

מיקום גאוגרפי וחברתי של הפרויקט - 20%; הניקוד במשתנה זה יינתן כמפורט להלן:    )3("

בעד מידת הריחוק הגאוגרפי של המקום המרכזי שבו מתבצע הפרויקט מתל אביב והסביבה -  )א( 

                                     מרחק                ניקוד

0 תל אביב והסביבה )עד 30 ק"מ מתל אביב(    

1 מ–30 ק"מ עד 59 ק"מ מתל אביב       
)נתניה, חדרה, יבנה, גדרה(     

2 מ–60 ק"מ עד 100 ק"מ מתל אביב )ירושלים, חיפה(   

3 מעל 100 ק"מ מתל אביב )עכו, באר שבע, טבריה(   

בעד פרויקט שקהל היעד העיקרי שלו הוא ציבור מקרב הפריפריה החברתית - 3 נקודות; לעניין משתנה  )ב( 
זה - "ציבור מקרב הפריפריה החברתית" - כל אחד מאלה: אוכלוסיות מקרב יישובים המסווגים בסיווג 
הלמ"ס באשכולות 1 עד 4, אוכלוסיות מקרב יישובים באזור עדיפות לאומית, אוכלוסיות המתגוררות 

בשכונות פריפריה, מיעוטים, עולים חדשים, חרדים, או אנשים בעלי מוגבלויות, בפסקת משנה זו - 

"אזור עדיפות לאומית" - אזורי העדיפות הלאומית כהגדרתם בהחלטת ממשלה מס' 667 מיום 4.8.2013 
או מכוח כל החלטת ממשלה אשר תקבע אזורי עדיפות לאומית לעניין תרבות;

האוכלוסייה  של  החברתית-כלכלית  הרמה  לפי  וסיווגן  מקומיות  רשויות  "אפיון   - הלמ"ס"  "סיווג 
בשנת 2006" שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2009, כפי שיעודכן מזמן לזמן;

הרמה  לפי  וסיווגן  גאוגרפיות  יחידות  "אפיון  לפי   4 עד   1 בסיווג  שכונות   - פריפריה"  "שכונות 
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  שפרסמה   ,"2008 בשנת  האוכלוסייה  של  החברתית-כלכלית 

בשנת 2013, כפי שיעודכן מזמן לזמן;";
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בפסקה  )4( -   )4(

במקום "10%" יבוא "15%"; )א( 

אחרי "בודדים" יבוא "או עשרות"; )ב( 

במקום "קהל ניכר )עשרות(" יבוא "קהל ניכר )מאות או אלפים("; )ג( 

בסופו יבוא "פרויקט שהחשיפה אליו נוצרת מתוקף היותו מתקיים במרחב ציבורי יוכפל במקדם של 2";  )ד( 

לעניין פסקה זו, "מרחב ציבורי" - מרחב הפתוח והנגיש לציבור הרחב, המעודד מפגש והחלפה של רעיונות  )ה( 
הרשות  ידי  על  הוסדרה  בו  ושהפעילות  ואמנות  תרבות  לצורכי  רוב  פי  על  משמש  שאינו  אנשים,  בין 

המקומית שאותו שטח נמצא בתחומה."; 

בפסקה )5(, בסופה יבוא "הניקוד במשתנה זה יתבסס בין השאר על השיקולים האלה: קיומה של תפיסה אוצרותית   )5(
הרעיון  של  יישומו  אופן  שונים,  אמנותיים  אמצעים  ידי  על  ברור  באופן  שהוצג  מגובש  רעיון  סביב  מקצועית 

בפרויקט, רמת הצוות המקצועי, תעוזה אמנותית, מקוריות ופוריות יצירתית וכיוצא באלה". 

תיקון סעיף 11  .11

בסעיף 11 למבחנים העיקריים -     

בכותרת, בסופה יבוא "והוראת שעה";    )1(

במקום האמור בו, יבוא:    )2(

היקף התמיכה במוסד, שנמצא זכאי לתמיכה ב–2016, לא יפחת מהיקף התמיכה שהוא קיבל בשנת 2015,  ")א( 
כמפורט להלן:

)1(      היה היקף התקציב בתקנה התקציבית בשנת 2016, גבוה מהיקף התקציב כאמור בשנת 2015 - לא יפחת 
סכום התמיכה של מוסד כאמור, מסכום התמיכה שקיבל בשנת 2015;

היה היקף התקציב בתקנה התקציבית בשנת 2016, שווה להיקף התקציב כאמור בשנת 2015 או נמוך   )2(
ממנו - לא יפחת שיעור התמיכה של מוסד כאמור, משיעור התמיכה שקיבל בשנת 2015;

לעניין חישוב היקף התקציב בתקנה התקציבית בשנת 2016, כאמור בסעיף קטן זה, לא יובא בחשבון   
היקף התקציב שנמצאו זכאים לו מוסדות שלא נתמכו בשנת 2015;

בסעיף קטן זה, "מוסד" - למעט מוסד שהגיש בקשה לתמיכה בפרויקט לפי מבחנים אלה.   

למרות האמור בסעיף 6)ד(, בשנת 2017 שיעור התמיכה במוסד שנמצא זכאי לתמיכה לפי מבחנים אלה לא  )ב(  
יפחת מ–80% משיעור התמיכה שנקבע לו בשנת 2016; הגנה כאמור לא תבוא במניין ארבע השנים האמורות 

באותו סעיף.

למרות האמור בסעיף 4)4(, בשנת 2016, מוסד המבקש תמיכה יוכל להגיש דוחות השלמה בתוך חודש מיום  )ג( 
פרסומו של תיקון זה. 

למרות האמור בסעיף 6)ה1(, בשנת 2016, העמידה בדרישה לייצוגן של נשים כאמור בו תיבחן בסוף שנת  )ד( 
התמיכה והגדלת התמיכה לפי סעיף זה, ככל שתידרש, תיעשה בשנת 2017. 

בשנת 2016, יראו כאילו בסעיף 8)יב( בכל מקום במקום 40% נאמר "30%".  )ה( 

מחיקת סעיף 12  .12

סעיף 12 למבחנים העיקריים - יימחק.    

תחילה   .13

תחילתם של מבחנים אלה  ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(.    

י"ג בניסן התשע"ו )21 באפריל 2016(
)חמ 3-1888(

    )803-35-2015-000077(
                                  מירי רגב

שרת התרבות והספורט             
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תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום קבוצות תאטרון, 
פרויקטים הפקתיים, יוזמות לקידום התאטרון ומרכזי פרינג'

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן  התשמ"ה-11985  התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף  לפי 
התשס"ג-22002 והאמנות,  התרבות  לחוק   )4(3 סעיף  לפי  ואמנות  לתרבות  הישראלית  המועצה  עם   ובהתייעצות 
)להלן - המועצה(, מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום 

קבוצות תאטרון, פרויקטים הפקתיים, יוזמות לקידום התאטרון ומרכזי פרינג'3 )להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן:

תיקון פתיח   .1

בפתיח למבחנים העיקריים, במקום "31-03-32" יבוא "19-42-02-07".      

תיקון סעיף 2  .2

בסעיף 2 למבחנים העיקריים -         

לפני ההגדרה "הפקה" יבוא:         )1(

"ארגון גג" - מוסד שחברים בו לכל הפחות 25 יוצרים עצמאיים בתחום התאטרון, הפועל להענקת סיוע מינהלי 
התנהלותו,  את  המחייבים  לפעולתו,  ושוויוניים  ענייניים  מקצועיים,  כללים  ושגיבש  לחבריו,  וארגוני 
העומדים לרשות הפונים אליו ובכלל זה מפורסמים במרשתת, ושהמשרד מצא, לאחר שבחן אותם, כי הם 
הוגנים וסבירים; המוסד מקבל את המבקשים לפעול במסגרתו בלא הבדל גזע, מין, שפה, לאום, דת, השקפה 

פוליטית או אידאולוגיה;"; 

בהגדרה "קבוצת תאטרון" -        )2(

ומבחינת תהליך העבודה"  ושונה מן המקובל מבחינה סגנונית  במקום "העוסק בתאטרון בגישה מקורית  )א( 
יבוא "שהוא בעל רמה מקצועית נאותה";     

בסופה יבוא "החלטות המדור המנומקות לעניין הרמה המקצועית והרמה האמנותית כאמור בפסקאות )1(  )ב( 
ו–)2(, יועברו לעיון מוסד ציבור שיבקש זאת, לגבי כלל הגופים, ובלבד שהגיש בקשה לתמיכה לפי מבחנים 
אלה, ושבקשתו לעיון כאמור הוגשה בתוך 14 ימים ממועד ההודעה על ההחלטה בעניין התמיכה. ההחלטה 

תועבר לעיונו בתוך 30 ימים ממועד קבלת הבקשה בעניין זה".     

תיקון סעיף 4         .3

אחרי סעיף 4)5( למבחנים העיקריים, בסופו יבוא:         

")6(  לעניין בקשות לתמיכה בפרויקטים הפקתיים - 

הבקשה לתמיכה הוגשה בידי מוסד ציבור המבצע את הפעילות נשוא התמיכה או בידי ארגון גג. על אף  )א( 
האמור, יוצר עצמאי בתחום התאטרון המבקש תמיכה בפרויקט הפקתי לפי מבחנים אלה שתקציב פעילותו 
הנתמכת בשנת התקציב המבוקר עלה על 400,000 שקלים חדשים, או מוסד ציבור, לא יהיה רשאי להגיש 

בקשה לתמיכה באמצעות ארגון גג כאמור;

הוגשה הבקשה לתמיכה בידי ארגון גג כאמור בפסקת משנה )א(, תכלול הבקשה התייחסות לפעילות נשוא  )ב( 
התמיכה בלבד, ולא לפעילויות או תחומי עשייה אחרים של ארגון הגג, ותיחתם נוסף על כך בידי הגורם 

המקצועי המנהל את הפעילות נשוא הבקשה לתמיכה;  

תקציבה של הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה מנוהל כמשק סגור;  )ג( 

בפעילות המתבצעת בידי ארגון גג, כלל ההוצאות בשל הפעילות מנוהלות על ידו ובאמצעותו באופן ישיר,  )ד( 
ולא מועברים על ידו כספים ליוצרים עצמאיים בתחום התאטרון לשם ביצוע הפרויקט ההפקתי." 

תיקון סעיף 5         .4

בסעיף 5)2( למבחנים העיקריים, במקום "20%" יבוא "10%".     

___________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  ס"ח התשס"ג, עמ' 64.

3  י"פ התשע"ו, עמ' 2056; התשס"ז, עמ' 929 ועמ' 1086; התשע"ב, עמ' 6111.
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תיקון סעיף 6  .5

אחרי סעיף 6)ד( למבחנים העיקריים יבוא:           

")ד1( בשלב החמישי, מוסד שמספר הנשים החברות בוועד המנהל שלו לעומת כלל חברי הוועד המנהל עמד על 30%   
מכלל חברי הוועד המנהל לפחות, ואם עמד מספרם של כלל חברי הוועד המנהל שלו על שלושה לכל היותר - כלל 
הוועד המנהל חברה אחת לפחות, תגדל התמיכה בו ב–2% ביחס לשלב הקודם. לעניין זה, "ועד מנהל" - או גוף מקביל 

לו במוסד, אף אם תוארו שונה."       

תיקון סעיף 7  .6

בסעיף 7 למבחנים העיקריים -          

במקום סעיף קטן )א( יבוא:         )1(

תמיכה בקבוצות תאטרון תחושב על בסיס המשתנים המפורטים להלן, בשיעור היחסי הנקוב לצד כל אחד  ")א( 
מהם:      

פעילות שוטפת 10%       )1(  

הפקות חדשות 20%       )2(  

הרצות 15%       )3(  

מורכבות הפקתית ואמנותית 15%       )4(  

ייחודיות 15%       )5(  

תיעוד 3%       )6(  

מיקום הקבוצה 22%";       )7(  

בסעיף קטן )ד(, במקום האמור בפסקה )4( יבוא:         )2(

"הניקוד שניתן לכל הרצה לפי פסקה )3(, יוכפל במקדם שייקבע כדלקמן:     

בעד הרצות שהתקיימו באולם הבית - לפי מיקום היישוב שבו התקיימה ההרצה, כמפורט להלן:  )א( 

מקדם                       מרחק             

תל אביב והסביבה )עד 30 ק"מ מתל אביב(   1   

30 עד 59 ק"מ מתל אביב              1.1       

60 עד 100 ק"מ מתל אביב     1.2   

101 עד 200 ק"מ מתל אביב     1.3      

מעל 200 ק"מ מתל אביב      1.4          

בעד הרצות שהתקיימו מחוץ לאולם הבית - לפי מרחק מאולם הבית כדלקמן:    )ב( 

מקדם                       מרחק             

עד 30 ק"מ מאולם הבית     1   

30 עד 59 ק"מ מאולם הבית        1.1       

60 עד 100 ק"מ מאולם הבית     1.2   

101 עד 200 ק"מ מאולם הבית    1.3      

מעל 200 ק"מ מאולם הבית                                     1.4";           

בסעיף קטן )ה()3(, בסופו יבוא "החלטות המדור המנומקות במשתנה זה יועברו לעיון מוסד ציבור שיבקש זאת,   )3(
לגבי כלל הגופים, ובלבד שהגיש בקשה לתמיכה לפי מבחנים אלה, ושבקשתו לעיון כאמור הוגשה בתוך 14 ימים 
קבלת הבקשה  ממועד  ימים   30 בתוך  לעיונו  תועבר  בעניין התמיכה. ההחלטה  על ההחלטה  ההודעה  ממועד 

בעניין זה."; 
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)ו()2(, בסופו יבוא "החלטות המדור המנומקות במשתנה זה יועברו לעיון מוסד ציבור שיבקש זאת,  בסעיף קטן   )4(
לגבי כלל הגופים, ובלבד שהגיש בקשה לתמיכה לפי מבחנים אלה, ושבקשתו לעיון כאמור הוגשה בתוך 14 ימים 
קבלת הבקשה  ממועד  ימים   30 בתוך  לעיונו  תועבר  בעניין התמיכה. ההחלטה  על ההחלטה  ההודעה  ממועד 

בעניין זה.";      

אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:        )5(

")ח(  משתנה מיקום הקבוצה:         

מיקומה הגאוגרפי של הקבוצה ייקבע לפי מיקום אולם הבית שלה והמקום שבו נערכו בשנת ההערכה   )1(
נמצאת  שבו  ביישוב  מתגוררים  מעובדיה  לפחות  ש–70%  ובלבד  במצטבר,  מחזרותיה  לפחות   50%

הקבוצה או בסביבותיו;      

ניקודה של קבוצה במשתנה זה ייקבע לפי ריחוקה מאזור המרכז, כמפורט בטבלה שלהלן:   )2(

ניקוד                                        מרחק     

תל אביב והסביבה    0  

30 עד 59 ק"מ מתל אביב    1  
)נתניה, חדרה, יבנה, גדרה(     

60 עד 100 ק"מ מתל אביב )ירושלים, חיפה(   2  

מעל 100 ק"מ מתל אביב )עכו, באר שבע, טבריה(      5  

על אף הוראות פסקה )2(, קבוצה שמיקומה הגאוגרפי בפריפריה תקבל 5 נקודות.  )3(

לעניין זה -   

המרכזית  הלשכה  שפרסמה  מקומיות,  הרשויות  של   2008 חברתי-כלכלי  מדד   - הלמ"ס"  "סיווג 
לסטטיסטיקה בשנת 2009, כפי שיעודכן מזמן לזמן;

"סיווג הלמ"ס לאזורים סטטיסטיים" - אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית 
של האוכלוסייה בשנת 2008, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2013, כפי שיעודכן 

מזמן לזמן;

"פריפריה" - תיחשב אחד מאלה:  

)1(   יישוב בסיווג למ"ס 1 עד 4 לפי סיווג הלמ"ס;  

)2(   שכונה בסיווג 1 עד 4 לפי סיווג הלמ"ס לאזורים  סטטיסטיים."     

תיקון סעיף 12         .7

בסעיף 12 למבחנים העיקריים -          

בסעיף קטן )א( -          )1(

בפסקת משנה )1(, במקום "75%" יבוא 50%";       )א( 

אחרי פסקת משנה )3( יבוא: )ב( 

")4( מיקום מרכז הפרינג' - 15%";         

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:         )2(

משתנה מיקום מרכז הפרינג':        ")ו( 

)1(  ניקודו של מרכז הפרינג' במשתנה זה ייקבע בהתאם לריחוקו מאזור המרכז, כמפורט בטבלה שלהלן:  

ניקוד                                     מרחק      

תל אביב והסביבה    0    

30 עד 59 ק"מ מתל אביב )נתניה, חדרה, יבנה, גדרה(    1    

60 עד 100 ק"מ מתל אביב )ירושלים, חיפה(   2    

מעל 100 ק"מ מתל אביב )עכו, באר שבע, טבריה(       5    
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על אף הוראות פסקה )1(, מרכז שמיקומו הגאוגרפי בפריפריה יקבל 5 נקודות.  )2(

לעניין זה -   

"סיווג הלמ"ס" -  מדד חברתי-כלכלי 2008 של הרשויות מקומיות, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
בשנת 2009, כפי שיעודכן מזמן לזמן;

"סיווג הלמ"ס לאזורים סטטיסטיים" - אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של 
האוכלוסייה בשנת 2008, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2013, כפי שיעודכן מזמן 

לזמן;

"פריפריה" - תיחשב אחד מאלה:       

יישוב בסיווג למ"ס 1 עד 4 לפי סיווג הלמ"ס;  )1(

שכונה בסיווג 1 עד 4 לפי סיווג הלמ"ס לאזורים סטטיסטיים."  )2(

החלפת סעיף 15         .8

במקום סעיף 15 למבחנים העיקריים יבוא:  

"15. הוראת מעבר         

היקף התמיכה במוסד, שנמצא זכאי לתמיכה ב–2016, לא יפחת מהיקף התמיכה שהוא קיבל בשנת 2015,  )א( 
כמפורט להלן:

)1(      היה היקף התקציב בתקנה התקציבית בשנת 2016, גבוה מהיקף התקציב כאמור בשנת 2015 - לא יפחת 
סכום התמיכה של מוסד כאמור, מסכום התמיכה שקיבל בשנת 2015;

היה היקף התקציב בתקנה התקציבית בשנת 2016, שווה להיקף התקציב כאמור בשנת 2015 או נמוך   )2(
ממנו - לא יפחת שיעור התמיכה של מוסד כאמור, משיעור התמיכה שקיבל בשנת 2015;

לעניין חישוב היקף התקציב בתקנה התקציבית בשנת 2016, כאמור בסעיף קטן זה, לא יובא בחשבון היקף   
התקציב שנמצאו זכאים לו מוסדות שלא נתמכו בשנת 2015;    

למרות האמור בסעיפים 6)ד( ו–11)ד(, בשנת 2017 שיעור התמיכה במוסד שנמצא זכאי לתמיכה לפי מבחנים  )ב(  
אלה לא יפחת מ–80% משיעור התמיכה שנקבע לו בשנת 2016; הגנה כאמור לא תבוא במניין שלוש השנים 

או ארבע השנים האמורות באותם סעיפים, לפי העניין.      

)ג(   לעניין מוסד שנתמך לפי מבחנים אלה בשנה שקדמה לשנת התמיכות כפרויקט הפקתי או כיוזמה לקידום 
התאטרון, והגיש בקשה להיתמך כקבוצת תאטרון בשנת התמיכות, תנאי הסף לעניין מינוי מנהל אמנותי 

יתקיים בו לא יאוחר מ–1 בינואר של שנת התמיכות. 

בשנת 2016 יראו את סעיף 4)א()6( כאילו נאמר בו "הבקשה לתמיכה הוגשה בידי מוסד ציבור המבצע את  )ד( 
הפעילות נשוא התמיכה או בידי ארגון גג. על אף האמור, מוסד ציבור שתקציב פעילותו הנתמכת בשנת 
התקציב המבוקר עלה על 400,000 שקלים חדשים, לא יהיה רשאי להגיש בקשה לתמיכה באמצעות ארגון 

גג כאמור". 

בשנת 2016, בסעיף 5)2(, במקום "10%" יבוא "20%";       )ה( 

למרות האמור בסעיף 6)ד1(, בשנת 2016, העמידה בדרישה לייצוגן של נשים כאמור בו תיבחן בסוף שנת  )ו( 
התמיכה והגדלת התמיכה לפי סעיף זה, ככל שתידרש, תיעשה בשנת 2017."   

תחילה   .9

תחילתם של מבחנים אלה  ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(.      

י"ג בניסן התשע"ו )21 באפריל 2016(
)חמ 3-1888(

    )803-35-2016-000098(
                                  מירי רגב

שרת התרבות והספורט             

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, התשל"ב-11972, מתפרסמת בזה רשימת מבקשי רישיונות:
___________

1  ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשמ"ב, עמ' 486.
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    סוג הבקשה        המען    השם

חוקר פרטיצבי הרמן שפירא 5/1, ראשון לציון אדרי אביב

חוקר פרטידוכיפת 11א, שלומי איפרגן עמיחי 

משרד לחקירות פרטיותחטיבת הראל 64/1, כרמיאל אלבז אבינועם 

חוקר פרטיקיבוץ ראש הנקרה, ד"נ גליל מערבי 22825אלפסי אילן 

חוקר פרטישמואל אייזנשטדט 12, רמות באר שבע 8460823בניון גל

חוקר פרטירותם 7, כרמיאלבר חנוך אהרון 

משרד לחקירות פרטיותחיים הזז 7, תל–אביב-יפו 69407גילינברג יבין שרה 

חוקר פרטיבית אל א ב חיפה גנטוס קרוליין 

 חוקר פרטימושב אדרת 78, ד"נ האלה, אדרתדותן יעקב 
משרד לחקירות פרטיות

חוקר פרטיקרן היסוד 61/27א, קריית ביאליקדותן רג'י 

חוקר פרטייפה נוף 29, ארנים ונטורה ליאון שלמה 

חוקר פרטיההרדוף 12, ת"ד 489, קיבוץ גשר הזיוזיו יהודה 

חוקר פרטיהרי שומרון 7/38, אשדוד 77701זכריה משה 

חוקר פרטיקריית רבין 431, בית שאן זריהן מאיר 

חוקר פרטיכליל החורש 1, מעלות תרשיחא 21028זריהן שגיא 

חוקר פרטיביאליק 92/11, באר שבע חג'ג' פנחס 

חוקר פרטית"ד 44201, תל–אביב-יפו חיאייב דוד 

חוקר פרטיהגולן 30, כפר יונה 40300חרמוני שמוליק 

משרד לחקירות פרטיותחיים הזז 6, תל–אביב-יפו 69407יבין גיורא 

חוקר פרטיהשילוח 14/8, חולון 58496ימין רונן 

חוקר פרטי שלום שבזי 5, חדרה כהן איתי 

חוקר פרטיתשרי 45/1, מודיעין לוי משה 

חוקר פרטיכפר כנא 16930מוסטפא מוחמד

חוקר פרטיז'בוטינסקי 13א, דירה 2, בת ים מיטרני אדרי ליטל

חוקר פרטייצחק בן צבי 8/52, קריית מוצקיןמרום אייל 

חוקר פרטימושב מולדת, ד"נ גלבוע מולדת 191300נצר גיל 

משרד לחקירות פרטיות5026/28, ת"ד 7128, נצרת סוידאן זכריא 

חוקר פרטידרך דגניה 33, נתניה סלינס גולן 

חוקר פרטית"ד 535, רינה 16940עתמאנה מייס 

חוקר פרטיפול סזאן 18א, קריית אתא 28266פוטוב דוד 

חוקר פרטי צ'רניחובסקי 5, הוד השרון פיקרביץ טל

חוקר פרטימשעול מוצקין 1/5, שדרות פריאנטה אמרי 

משרד לחקירות פרטיותמושב אלישיב 42885רדעי עמית

חוקר פרטיעירית 7, רמת ישי 30095רואש ערן 

חוקר פרטישד' בן גוריון 36, חולון רווה לידור 

חוקר פרטימשעול דוחן 17, באר אורה 88810שמחי טל 
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    סוג הבקשה        המען    השם

חוקר פרטיהעליה 14/5, נהריה שרון ערן 

משרד לחקירות פרטיותהנרי קנדל 12/123, באר שבע שקד אלי

בתוך 15 ימים מיום מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים, לפי המען  
ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-²1972, ת"ד 34357, ירושלים 91342, או לפקס' 02-6467936. כמו 

.hokrimpz@justice.gov.il :כן ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני

ג' בניסן התשע"ו )11 באפריל 2016(
)חמ 3-23199-ה1(

                   יהושע למברגר
     יו"ר הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים

___________      ושירותי שמירה
2  ס"ח התשל"ב, עמ' 90.

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  תא/4000, 
בזה  מוסרת   ,4290 עמ'  התשע"ה,   ,7008 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בתל–אביב-יפו )להלן 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של דרכים שצ"פים ושב"צים.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, גוש 7053 -   

חלקי 
חלקה

שטח 
חלקה 
רשום

שטח 
הפקעה 
הערותמבוקש

26880305

271,42817

282,211342

חלקי 
חלקה

שטח 
חלקה 
רשום

שטח 
הפקעה 
הערותמבוקש

2956667

30558131

31589398

3225,46010,891

333,074258

הפקעת חלק 363,1272,983
מהחלקה

לשעבר חלק מחלקה 94716715
60

לשעבר חלקה 25 963,2871,365
וחלק מחלקה 60

י"ג בניסן התשע"ו )21 באפריל 2016(
)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

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
גב/53,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 761, 
התש"ך, עמ' 1377, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גבעתיים  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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

 309 6164, חלקה  חטיבת קרקע בגבעתיים, המזוהה כגוש   
)לשעבר חלק מחלקה 234 בגוש 6164(, ששטחה 1,388 מ"ר; 

הייעוד: דרך.

ב' בניסן התשע"ו )10 באפריל 2016(
)חמ 3-2(

רן קוניק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גבעתיים  

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
ח/269,  ובהתאם לתכנית מס'  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2441, 
התשל"ח, עמ 1879, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חולון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 

לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 6759, ח"ח 298 )לשעבר   
 ;)6759 בגוש   ,146-134  ,101-73  ,55-37  ,20-15 חלקות 

הייעוד: מעבר להולכי רגל.

כ"ז באדר ב' התשע"ו )6 באפריל 2016(
)חמ 3-2(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 
ושצ"פ  דרך  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 
התכנון  לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או 

והבנייה(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגבעתיים, המזוהה כגוש 6160 -   

חלקה 84, ששטחה 1,255 מ"ר;  

חלקה 477, ששטחה 1,000 מ"ר;   

הייעוד: שצ"פ ודרכים.  

ב' בניסן התשע"ו )10 באפריל 2016(
)חמ 3-2(

רן קוניק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גב/53,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 761, 
התש"ך, עמ' 1377, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גבעתיים  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגדרה, המזוהה כגוש 3876, ח"ח 70; הייעוד: דרך.  

כ"ד באדר ב' התשע"ו )3 באפריל 2016(
)חמ 3-2(

רון מוסקוביץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זמ/532, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2965, 
התשמ"ד, עמ' 99, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה זמורה )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 ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגדרה, המזוהה כגוש 3876, ח"ח 64; הייעוד: דרך.  

כ"ד באדר ב' התשע"ו )3 באפריל 2016(
)חמ 3-2(

רון מוסקוביץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זב/79/ז 
אישורה  בדבר  שהודעה  איבטין,  של  המיתאר  תכנית   -
 ,3278 עמ'  התשס"ט,   ,5939 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
זבולון  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  הפקודה(, 
הקרקע( דרושה לצורך סלילת כביש גישה וחנייה בעבור 

בית הספר העל–יסודי באיבטין.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

הייעוד:   ;24  ,23 10386, חלק מחלקות  בגוש  קרקע  חטיבת   
ציבורי.

הוועדה,  במשרדי  הנמצא  ההפקעה  בתשריט  כמסומן   
בכתובת: מועצה אזורית זבולון, דואר כפר מכבי 30030.

ל' בשבט התשע"ו )9 בפברואר 2016(
)חמ 3-2(

דב ישורון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זמ/531, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2965, 
התשמ"ד, עמ' 99, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה זמורה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 
ציבורי פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא -   

ח"חגוש
שטח מיועד 
להפקעה )מ"ר(

1843213-33,750

19431222,916

הייעוד: שטח ציבורי פתוח.  

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ד' בשבט התשע"ו )14 בינואר 2016(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/14693, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5478, 
התשס"ו, עמ' 1147, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא  מעלות  ולבנייה 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

ציבורי פתוח ומוסדות ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  גז/במ/27/69, 
התכנית(,   - )להלן   2722 עמ'  התש"ס,   ,4857 הפרסומים 
חבל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  מודיעין 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מוסדות ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

כחלקה  הידוע   ,5326 מגרש  מודיעין,  בחבל  קרקע  חטיבת   
 ,4122 גוש  )לשעבר  מ"ר   5,778 של  בשטח   ,6860 בגוש   ,45
ח"ח 88; גוש 4128, ח"ח 83, 103-96, 106; גוש 4129, ח"ח 87(.

מעוניין  וכל  הוועדה,  במשרדי  נמצאים  התכנית  העתקי 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  תשלום  בלא  בהם  לעיין  רשאי 

האמורים פתוחים לקהל.

י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(
)חמ 3-2(

שמעון סוסן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חבל מודיעין  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/11309, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5159, 
התשס"ז, עמ' 1522, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא  מעלות  ולבנייה 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא, גוש 18487 -   

ח"ח
השטח המיועד 
להפקעה )מ"ר(

111,027

2820

34,470

הייעוד: שטח ציבורי פתוח, ספורט.  

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י"ג באדר ב' התשע"ו )23 במרס 2016(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18425, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6270, התשע"א, עמ' 5670, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של שטח ציבורי פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא, גוש 18738, ח"ח 1, השטח   
המיועד להפקעה: 4,648 מ"ר; הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא, גוש 19441, ח"ח 1, השטח   
המיועד להפקעה 10,056 מ"ר; הייעוד: שטח ציבורי פתוח 

ומוסדות ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י"ג באדר ב' התשע"ו )23 במרס 2016(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/17494, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6431, התשע"ב, עמ' 4701, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של שטח ציבורי פתוח, ספורט.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/8584, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
בזה הוועדה המקומית  706, מוסרת  4590, התשנ"ח, עמ' 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  מזרחי  גליל  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.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בטורעאן, המזוהה כגוש 16633, ח"ח 20; גוש   
16634, ח"ח 8.

י"ג באדר ב' התשע"ו )23 במרס 2016(
)חמ 3-2(

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.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,1/140/02/9
הפרסומים 6662, התשע"ד, עמ' 256, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  גת  קריית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 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.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י"ג באדר ב' התשע"ו )23 במרס 2016(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/14693, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5478, 
התשס"ו, עמ' 1147, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא  מעלות  ולבנייה 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

ציבורי פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא, גוש 19439, ח"ח 5, השטח   
המיועד להפקעה: 5,755 מ"ר; הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י"ג באדר ב' התשע"ו )23 במרס 2016(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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תיאור הקרקע -  .2

חלק   ,6599 גוש  השלום,  רח'  השרון,  ברמת  קרקע  חטיבת   
מחלקה 310, שטח בדונם: 0.071; הייעוד: דרך.

ט' בניסן התשע"ו )17 באפריל 2016(
)חמ 3-4(

אבי גרובר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  

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
ש/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1324, 
התשכ"ז, עמ' 560, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  פרדס–חנה-כרכור,  ולבנייה 
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 4701, התשנ"ט, עמ' 708, תהיה לקניינה 
פרדס–חנה- המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור 

כרכור מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפרדס–חנה-כרכור, ששטחה כ–19,987 מ"ר,   
המזוהה כגוש 10123, חלקה 223.

י"ח באדר ב' התשע"ו )28 במרס 2016(
)חמ 3-4(

חיים געש  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור  __________
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 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/807 חכ/136, 
 ,2558 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2018 עמ'  התשל"ט, 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הכרמל  חוף  ולבנייה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(, 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס 
תהיה   ,2598 עמ'  התשע"ו,   ,7182 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
הכרמל  חוף  האזורית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקריית גת המזוהה כ -   

גוש 7290, חלקות 33-29; גוש 7289, חלקה 170 )לשעבר גוש   
3080, חלקי חלקות 2, 4, 10-7, 16, 22-20(, מגרשים: 806-801; 

הייעוד: מבנים ומוסדות ציבור לחינוך;

 49-34 חלקות   ,7290 גוש   ;183-171 חלקות   ,7289 גוש   
 ,)22-20  ,16  ,10-7  ,4  ,2 חלקות  חלקי   ,3080 גוש  )לשעבר 
שטח  הייעוד:   ;930-925  ,923-919  ,914-901 מגרשים: 

ציבורי פתוח;

גוש 7289, חלקות 201-194 )לשעבר גוש 3080, חלקי חלקות   
2, 4, 10-7, 16, 22-20(; הייעוד: דרך משולבת;

 73-57 חלקות   ,7290 גוש   ;193-188 חלקות   ,7289 גוש   
 ;)22-20  ,16  ,10-7  ,4  ,2 חלקות  חלקי   ,3080 גוש  )לשעבר 

הייעוד: דרכים.

מעוניין  וכל  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ב' בניסן התשע"ו )10 באפריל 2016(
)חמ 3-2(

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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' רש/475, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2278, 
התשל"ז, עמ' 452, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת השרון, 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   ,2448 עמ'  התשע"ו,   ,7178 הפרסומים  בילקוט 
מיום  השרון  רמת  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3511, 
התשמ"ח, עמ' 526, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ציונה  נס  ולבנייה 
)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 5212, התשס"ג, עמ' 3669, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בנס ציונה, המזוהה כגוש 3644 -   

חלקות בשלמות 96-94, 158, 163, 168; הייעוד: שב"צ ודרך.  

חלק מחלקה 112; הייעוד: דרך.  

כ"ו בטבת התשע"ו )7 בינואר 2016(
)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________
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  פת/8/1244, 
מס'  תכנית  ולפי   ,1489 עמ'  התשס"ד,   ,5261 הפרסומים 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/1000ב, 
הפרסומים 1722, התשל"א, עמ' 1751, מצהירה בזה הוועדה 
החזקה  זכות  כי  תקווה,  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 7187, התשע"ו, עמ' 2706, תהיה לקניינה הגמור 
זו  והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב גיסין, גוש 6362, ח"ח 243   
)ח"ח ישנה 1(, בשטח של 70 מ"ר, הייעוד: שב"צ; בשטח של 
דרך;  הייעוד:  מ"ר,   11 הייעוד: שצ"פ; בשטח של  מ"ר,   188

בשטח של 2,855 מ"ר, הייעוד: דרך.

ובילקוט   ,1951 עמ'  התשע"ו   ,7167 הפרסומים  בילקוט   
הודעות  פורסמו   ,4794 עמ'  התשע"ג,   ,6595 הפרסומים 
בדבר הפקעה לפי סעיף 19 לפקודה; ההפקעה המתוארת 

לעיל מהווה השלמת הפקעת החלקה בשלמות.

י"ב באדר ב' התשע"ו )22 במרס 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תוספת

ח"חגוש 
שטח החלקה 
רשום בדונם

שטח מיועד 
להפקעה 

בייעוד דרך 
בדונם

שטח מיועד 
להפקעה 
בייעוד 

שצ"פ בדונם

105625715.0710.538

16015.0212.7480.327

העתק התכנית ותשריט ההפקעות שנערך על פיה, מופקד 
במשרדי הוועדה, ליד קיבוץ עין כרמל, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בו בשעות העבודה הרגילות.

כ' באדר ב' התשע"ו )30 במרס 2016(
)חמ 3-4(

כרמל סלע  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל  

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/15/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2918, 
התשמ"ג, עמ' 1829, וכן בילקוט הפרסומים 7149, התשע"ו, 
עמ' 1265, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר 
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 
הפרסומים 7227, התשע"ו, עמ' 4353, תהיה לקניינה הגמור 
זו  הודעה  פרסום  מיום  סבא  כפר  עיריית  של  והמוחלט 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש  )לשעבר   24 ח"ח   ,7322 גוש  סבא,  בכפר  קרקע  חטיבת   
7600, חלקה 32(, שטח החלקה: 2,153 מ"ר, שטח ההפקעה: 

165 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ז באדר ב' התשע"ו )6 באפריל 2016(
)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
נס/96,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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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/במ/143, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4502, 
התשנ"ז, עמ' 2539, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה כרמיאל )להלן - הוועדה(, כי זכות החזקה בקרקע 
פורסמה הודעה  להלן, שביחס אליה   2 המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
7188, התשע"ו, עמ' 2770, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית כרמיאל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכרמיאל -   

המזוהה כגוש 19067, ח"ח 153 )לשעבר גוש 18984, ח"ח 171,   
212, 220 וגוש 18986, ח"ח 19-12, 58-55, 65, 66(, ששטחה 4 

דונם;

המזוהה כגוש 19066, ח"ח 82 )לשעבר גוש 18984, ח"ח 201,   
219-217(, ששטחה 12 דונם.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ט באדר ב' התשע"ו )29 במרס 2016(
)חמ 3-4(

עדי אלדר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כרמיאל  __________
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
ג/6557  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית( שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4122, התשנ"ז, עמ' 3417, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  עפולה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  להלן, שביחס אליה   2 המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
7178, התשע"ו, עמ' 2451, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית עפולה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעפולה, גוש 16657, חלקה 3 בשלמות.  

__________
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  פת/7/1156, 
הפרסומים 818, התשכ"א, עמ' 669, מצהירה בזה הוועדה 
החזקה  זכות  כי  תקווה,  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 5316, התשס"ד, עמ' 3474, תהיה לקניינה הגמור 
זו  והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6327, חלקה 94 בשלמות,   
בשטח של 617 מ"ר; הייעוד: שב"צ.

כ"ח באדר ב' התשע"ו )7 באפריל 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

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  רח/1000/ב, 
הפרסומים 4609, התשנ"ח, עמ' 1566, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  להלן, שביחס אליה   2 המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
5666, התשס"ז, עמ' 2818, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3658, חלק מחלקות   
169, 170; הייעוד: דרך.

כ' באדר ב' התשע"ו )30 במרס 2016(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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 ,3388 עמ'  התשע"ו,   ,7202 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
האזורית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

משגב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע במורשת, המזוהה כגוש 17688, ח"ח 10;   

שטח ההפקעה:  

15,126 מ"ר - קריית חינוך;  

1,360 מ"ר  - דרך;  

2,088 מ"ר  - שטח ציבורי פתוח.  

כ"ז באדר ב' התשע"ו )6 באפריל 2016(
)חמ 3-4(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה משגב  

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  4/מק/2236, 
בזה  מצהירה   ,5691 עמ'  התשע"ד,   ,6806 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשקלון, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ה,   ,6991 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
3676, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אשקלון 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

שכונת מגדל אשקלון, רחוב הנח"ל -   

 ,36 1208, ח"ח  גוש  3,990 מ"ר;  100, בשטח של  מגרש מס'   
מבנים  הייעוד:   ;52  ,10  ,9  ,8 ח"ח   ,1249 גוש   ;172  ,44  ,41

ומוסדות ציבור;

מגרשים מס' 200 ו–201, בשטח של 620 מ"ר; גוש 1208, ח"ח   
36; 172; גוש 1209, ח"ח 77; הייעוד: שטח ציבורי פתוח;

כביש מס' 4, גודל 17,430 מ"ר; גוש 1208, ח"ח 34, 36, 96,   
172; גוש 1209, ח"ח 4, 5, 6, 13, 42, 43, 47, 65, 66, 72, 74, 75, 

77; הייעוד: דרך.

חטיבת קרקע באשקלון, ששטחה 2,741 מ"ר, המזוהה כגוש   
שטח  הייעוד:   ;100 מס'  מגרש   ;25  ,8 מחלקה  חלק   ,1240

לבנייני ציבור.

י"ט באדר ב' התשע"ו )29 במרס 2016(
)חמ 3-4(

יורם שפר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 2016(
)חמ 3-4(

שלמה מליחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עפולה  

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/21495, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7168, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2029 עמ'  התשע"ו, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  משגב,  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 
 ,3388 עמ'  התשע"ו,   ,7202 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
האזורית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

משגב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בלבון -  

גוש 18810, ח"ח 28 - 20,796 מ"ר;  

גוש 18810, ח"ח 35 - 6,373 מ"ר;  

גוש 18809, ח"ח 1 - 6,678 מ"ר.  

מטרת ההפקעה: מבני ציבור.  

כ"ז באדר ב' התשע"ו )6 באפריל 2016(
)חמ 3-4(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה משגב  __________
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' ג/11713, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5202, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3244 עמ'  התשס"ג, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  משגב,  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 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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והבנייה, התשכ"ה-1965 התכנון חוק לפי הודעות

ירושלים מחוז
  

ירושלים מקומי תכנון   מרחב
מס':  מקומית מתאר תכנית אישור בדבר הודעה

101-0060558   
סלנט הרב ברחוב דיור התכנית: הרחבות , 12שם

  ירושלים
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מתאר, 1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור בדבר
מס'    . 101-0060558מקומית

וחלוקה: וחלוקה.איחוד איחוד   ללא
והרשאות: בניה להוציאהיתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות. או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס   מס' תכנית    סוג
   /ב'5166    כפיפות
   62    ביטול
  /א' 5022מק/     כפיפות

  

בת הכלולים ומקומם:השטחים   כנית
שערים, רח'ישוב: ירושלים, שכ סלנט': מאה   12: הרב

   X :221150קואורדינטת
   Y :632490קואורדינטת

  

וחלקות:   גושים
בשלמותן30061גוש: מוסדר) מס' חלקות    94(לא

  

התכנית:   מטרת
ותוספת קומה תוספת ע"י דיור יחידות הרחבת

  , ירושלים.12בחזיתות, רח' סלנט
  

התכנית:עיקרי   הוראות
מגורים .1 מאזור קרקע יעוד ג'. 3שינוי מגורים לאזור
בנוי .2 לנספח בהתאם בנייה לתוספות בינוי קביעת

להלן: וכמפורט
הבנין  )א בחזיתות בניה לתוספות בינוי קביעת

הדיור יחידות הרחבת הקיימות, לשם
בהן. הקיימות

הרחבת  )ב קומה, לשם לתוספת בינוי קביעת
הקיי הדיור שמתחתיה.יחידות בקומה מות

המרתף  )ג בקומת בניה לתוספות בינוי קביעת
הדיור-3.00(מפלס יחידת הרחבת ), לשם

תוספת שמעליה, ולשם בקומה הקיימות
מחסנים.

לבניה, כאמור. .3 בניין קווי קביעת
ל .4 וקביעתם בשטח הבניה שטחי מ"ר3468הגדלת

ו2453מתוכם עיקריים שטחים מ"ר1015 -מ"ר
שירות  . שטחי

מ .5 המירבי הקומות מספר קומת 4 -הגדלת מעל
ל מרתף. 5 -מרתף קומת מעל קומות

היתר .6 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת
בשטח. בניה

להריסה. .7 מבנים בגין הוראות קביעת
לשימור.  .8 עצים בגין הוראות   קביעת

  

פרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
   . 11/4/2016אריךבת5181עמוד7247מס' 

  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ספרא טלפון1ירושלים, כיכר   , ירושלים

המחוזית, ירושלים, 02-6297160/1 הועדה במשרדי . וכן
המלכה שלומציון   , טלפון: 91010, ירושלים1רחוב

בימים02-6290263 בה לעיין רשאי המעוניין . כל
שהמשרדים לקהל, ובאתרובשעות פתוחים האמורים

  . www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
  

תורג'מן   מאיר
המקומיתועדהיו"ר   ה

ול   ירושליםבנייהלתכנון
  
  

מקומי תכנון שמשמרחב   בית
לתכנית שינוי המהווה תכנית הפקדת בדבר הודעה

  מפורטת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרה לחוק

התשכ"ה המקומית1965 –והבנייה הועדה במשרדי כי
המה תכנית מופקדת שמש בית ולבנייה שינוילתכנון ווה

מס תכנית הנקראת מפורטת    102-0365841' לתכנית
  

מספר לתכנית שינוי   .99בש/ :המהווה
  

ומיקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
הל"ה שמש, שביל . 9חלקה5207, גוש4ישוב: בית
רוחב קואורדינטות בין וקואודינטות199727השטח

  .628719אורך
  

התכנית הוראות עיקרי
מבא"ת)   . 1 לפי ב' (לא ממגורים קרקע יעוד שינוי

א'. למגורים
ב  . 2 סה"כ בניה זכויות מ"ר (מתוכם691.2 -קביעת

ו491.2 עיקרי שטח שרות). 200 -מ"ר שטח מ"ר
מ  . 3 יח"ד מספר יח"ד. 4 - ל 2-הגדלת
בינוי.  . 4 והוראות בינוי קביעת
בנין.  . 5 קווי קביעת
ושלבי  . 6 בניה היתר למתן ותנאים הוראות קביעת

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

  

ובשעות בימים בתכנית לעיין רשאי המעוניין כל
המעונייןשהמשר לקהל, כל פתוחים האמורים דים

את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין
סעיף ע"פ לכך הזכאי התכנית, וכל ע"י נפגע  100עצמו

תוך התנגדות להגיש ממועד 60לחוק, רשאי יום
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה
המקומית, נחל הועדה בעיתונים, למשרדי המתנגדים

טלפון: 8ורקש שמש בית , העתק02-9900778, רמת
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא להתנגדות
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המלכה רח' שלומציון ירושלים מחוז ירושלים 1ולבנייה
  .  02-6290222טלפון : 

  

כן אם תידון, אלא ולא תתקבל לא לתכנית ההתנגדות
תצהיר ובליווי הנימוקים בפירוט בכתב הוגשה

את מסתמכתהמתאמת היא שעליהן העובדות כל
נוהל והבניה (סדרי התכנון לתקנות ובהתאם
עבודתו), תשמ"ט וסדרי סמכויות לתכנית -בהתנגדויות

1989.  
  
  

מקומי תכנון שמשמרחב   בית
לתכנית שינוי המהווה תכנית הפקדת בדבר הודעה

  מפורטת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרה לחוק

התשכ"ה המקומית1965 – והבנייה הועדה במשרדי כי
המה תכנית מופקדת שמש בית ולבנייה שינוילתכנון ווה

הנקראת מפורטת מסלתכנית    102-0376194' תכנית
  

מספר לתכנית שינוי   .835מי/במ/:המהווה
  

ומיקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
שורקישוב: שכ שמש, נחל בית , גוש20-22א', רמת

רוחב16חלקה34276 קואורדינטות בין . השטח
אורך199363   .624842וקואודינטות

  

התכנית הוראות עיקרי
מבא"ת)   . 1 לפי ג' (לא ממגורים שטח יעוד שינוי

ב'. למגורים
מרתף (מפלס  . 2 בקומת שימוש ) -3.0תוספת

שטח ותוספת למשרדים עיקרי.ממחסנים
מרתף (מפלס  . 3 בקומת תוספת ) לשם- 2.60קביעת

למחסנים. שרות שטחי הרחבת
כניסה, א', ב' ו  . 4 בקומות בניה תוספת ג'  -קביעת

יחידות8.70עד0-0(מפלסים הרחבת +) לשם
הקיימות. הדיור

ל  . 5 בחלקה לבניה שטחים מ"ר2510 - קביעת
ו1950ומתוכם עיקרי שטח שטחמ"ר 560 -מ"ר
שרות.

בניה.  . 6 היתר למתן תנאים קביעת
ביצוע.  . 7 ושלבי בניה הוראות קביעת
המשותף.  . 8 הבית רישום עדכון בנושא הוראות מתן

  

ובשעות בימים בתכנית לעיין רשאי המעוניין כל
המעוניין לקהל, כל פתוחים האמורים שהמשרדים
את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין

סעיףעצמ ע"פ לכך הזכאי התכנית, וכל ע"י נפגע  100ו
תוך התנגדות להגיש ממועד 60לחוק, רשאי יום

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה
המקומית, נחל הועדה בעיתונים, למשרדי המתנגדים

טלפון: 8שורק שמש בית , העתק02-9900778, רמת
לתכנו המחוזית הועדה למשרדי יומצא ןלהתנגדות

המלכה רח' שלומציון ירושלים מחוז ירושלים 1ולבנייה
  .  02-6290222טלפון : 

  

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

לתכני עבודתו), תשמ"טבהתנגדויות וסדרי סמכויות -ת
1989.  

  

מונטג   משה
המשנהיו"ר   ועדת

ולבנייה שמשלתכנון   בית
  
  

יהודה מטה מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0304873-151  
נקופה בית במושב בניין קווי התוכנית: שינוי שם

קיים 103 מבנה לשימור   והוראות
הודעה בזו לסעיףנמסרת התכנון 89בהתאם לחוק
המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי

המחוזית הועדה יהודה, ובמשרדי מטה ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת ירושלים מחוז ובניה לתכנון

  . 151-0304873מספר
  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
ל   308, מי/במ/200מי /  - שינוי

  

הכלו ומקומם: השטחים בתכנית   לים
יהודה מקומית: מטה   רשות

נקופה   ישוב: בית
למכולת. 103גרשמ סמוך לישוב   בכניסה

  

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

  

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

  

בתכנית, בימים לעיין ראשי המעוניין שבהםכל ובשעות
פתוחים האמורים בקרקע, המשרדים מעונין לקהל. כל

נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין
סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י

תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום
בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה

המקומ ובניה.הועדה לתכנון   ית
  

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר    .1989 -סמכויות
  

במש נמצאת האמורה המקומיתהתכנית הועדה רדי
הר אזורי מרכז יהודה מטה ובניה ד.נ. , טוב–לתכנון

טלפון ובמשרדי02-9958825,02-9958987שמשון
המלכה רח' שלומציון המחוזית התכנון  1לשכת

לעיין02-6290200טלפון: , ירושלים רשאי המעוניין .כל
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

   לקהל.
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תכנו יהודהמרחב מטה מקומי   ן
מקומית מתאר תכנית שינוי אישור בדבר הודעה

  0065953-151מספר
הל"ה נתיב התוכנית: קיבוץ שטחים-שם החלפת

משק ומבני ונופש המגורים, ספורט   מאזור
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965 -והבניה, תשכ"ה תכנית, בדבר שינוי
מקומית   . 151-0065953מספרמתאר

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
ל:   1009מי / כפיפות

ל: מי/   22/ב, ותמ"א/684, מק/200, מי/684שינוי
  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
יהודה מקומית: מטה   רשות

הל"הישוב: קיבוץ   נתיב
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  חלקי 33 עד: 33 מחלקה:34281גוש: 
  חלקי 69 עד: 69 מחלקה:34281גוש: 
  חלקי 76 עד: 76 מחלקה:34281גוש: 
  חלקי 83 עד: 83 מחלקה:34281גוש: 
  חלקי 86 עד: 86 מחלקה:34281גוש: 
  חלקי 41 עד: 41 מחלקה:34283גוש: 
  שלם 10 עד: 10 מחלקה:34293גוש: 
  שלם 12 עד: 12 מחלקה:34293גוש: 
  שלם 39 עד: 39 מחלקה:34293גוש: 
  שלם 48 עד: 48 מחלקה:34293גוש: 
  שלם 62 עד: 62 מחלקה:34293גוש: 
  שלם 63 עד: 63 מחלקה:34293גוש: 
  שלם 64 עד: 64 מחלקה:34293גוש: 
  שלם 65 עד: 65 מחלקה:34293גוש: 
  שלם 66 עד: 66 מחלקה:34293גוש: 
  שלם 67 עד: 67 מחלקה:34293גוש: 
  שלם 68 עד: 68 מחלקה:34293גוש: 
  שלם 69 עד: 69 מחלקה:34293גוש: 
  חלקי 70 עד: 70 מחלקה:34293גוש: 
  חלקי 71 עד: 71 מחלקה:34293גוש: 
  שלם 72 עד: 72 מחלקה:34293גוש: 
  שלם 73 עד: 73 מחלקה:34293גוש: 
  חלקי 14 עד: 14 מחלקה:34294גוש: 
  שלם 16 עד: 16 מחלקה:34294גוש: 
  לםש 25 עד: 25 מחלקה:34294גוש: 
  חלקי 26 עד: 26 מחלקה:34294גוש: 
  חלקי 27 עד: 27 מחלקה:34294גוש: 
  שלם 28 עד: 28 מחלקה:34294גוש: 
  שלם 30 עד: 30 מחלקה:34294גוש: 

  

התכנית: ע הוראות   יקרי
ומבני ונופש המגורים, ספורט מאזור שטחים החלפת

הל"ה נתיב בקיבוץ   משק
  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר21/11/2014 פרסומים , עמוד6939ובילקוט

   .11/12/2014, בתאריך1754

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הר אזורי מרכז יהודה מטה ובניה ד.נ. , טוב–לתכנון

טלפון התכנון02-9900947/6שמשון לשכת ובמשרדי
המלכההמחוזית   טלפון :, ירושלים 1רח' שלומציון

בימים, 02-6290200 בה לעיין רשאי המעוניין כל
לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים    ובשעות

  

דדון   משה
המשנהועדיו"ר   ת

ולבנייה יהודהלתכנון   מטה
  
  

אביבמחוז תל
  

רמת מקומי תכנון   גן- מרחב
סעיף לפי מפורטת106הודעה תכנית בדבר  'מסב

  , 1667רג/מק/ – 0155838-506
  102-90הרא"ה

לסעיף בהתאם הודעה בזה (ב) לחוק106נמסרת
והבניה, התשכ"ה המקומית, 1965-התכנון הועדה , כי
מ להחלטתה לשנות28/02/2016יוםבהתאם , שוקלת

  כלהלן:1667רג/מק/ – 506-0155838תכניתאת
מספר .1 הקטנת ידי על הבניינים תכסית הקטנת

מהדירות הטיפוסיות   .6 - ל 9-בקומות
מ .2 המבנים ל 10 -הגבהת כולל 14 - קומות קומות

גג. וקומת קרקע   קומת
מ .3 הקרקע בקומת הבניין קווי מ'  5 -ל 3-הגדלת

ולאחור.   לצדדים
לכ .4 קרקע בקומת הבניינים בין המרחק   מ'. 8- הגדלת
מ .5 קרקע קומת מעל הבניינים בין המרחק -הגדלת

  מ'. 14.5 -מ' לכ 6.4
לבין .6 קרקע קומת מעל הבניינים בין המרחק הגדלת

לכ הצדי המגרש   מ'. 8.5 -גבול
גן .7 הקרקע: כיתת בקומת ילדים לגן שטח הקצאת

של של 150בשטח בשטח צמודה וחצר  175מ"ר
מהכניסה נפרדת תהיה הגן לכיתת מ"ר. הכניסה

המגורים.   לבניין
הקולונדה .8 עומק את יפחתלהגדיל שלא הפנוי, כך

מסחר.  3-מ שטחי להפחית ומבלי מ' ברציפות
עם ברצף יהיו המסחר ושטחי הקולונדה מפלס
על יעלה לא המסחר קומת הגובלת, גובה המדרכה

  מ'. 6.5
עד .9 תוקטן הראשונה המרתף קומת תכסית

עצים85%למקסימום ונטיעות חלחול , לטובת
הצדיים. ובמרווחים האחורי   במרווח

  

הבאות:המ לתכניות שינוי   הווה
לתוכניות:    19/ג/  340, מק/17/ג/340, 15/ג/  340כפיפות

  38/  3, תמא /  38/  2תמא /  , 38תמא / 
,  11/ג/340/ ב ,  798,  21/ ג /  340לתוכניות:שינוי
  6/ג/340,  38/ג/340

לתכנית:   33/ ג /  340  ביטול
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ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  90,92,94,96,98,100,102גן, רח' הרא"ה- רמתישוב: 

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  שלם 449עד: 442מחלקה:6159גוש:

  

התכנית:    גבולות
רח' הרא"ה   ממזרח

חלקה   6159בגוש 441מצפון
חלקות , 720, 454, 453, 452, 451ממערב

  6159בגוש 460, 459, 721
חלקה   6159בגוש 450מדרום

  

הרואה רשאיכל המוצע השינוי ידי על נפגע עצמו
תוך בכתב מנומקת התייחסות מקבלת 30להגיש יום

משרדי האישיות, אל ההודעות מבין המאוחרת ההודעה
ובניה, רח' המעגל לתכנון המקומית ר"ג,  26הועדה

  .03-6753394טלפון: 
  

נמרודי מאור   אביבית
ועד המשנהיו"ר   ת

ולבנייה גןלתכנון   רמת
  
  

חיפהמחוז
  

חיפה מקומי תכנון   מרחב
תכנית שינוי המהווה תכנית הפקדת בדבר הודעה

מקומית   מתאר
הודעה בזה לסעיףנמסרת התכנון 89בהתאם לחוק

המחוזית1965 -  תשכ"הוהבניה, הועדה במשרדי כי
לתכנון המקומית הועדה חיפה, ובמשרדי ובניה לתכנון
לתכנית שינוי המהווה תכנית חיפה, מופקדת ובניה

הנקראת מקומית  - 304-0251538מתאר
בדרך - 2393חפ/מק/ ארכיטקטוני עיצוב שינוי

  , חיפה.134העצמאות
  

לתכנית שינוי מהווה זו   : תכנית
  335/ גב , חפ/ 1400/מק/, חפ421חפ/

  

לתכניות כפופה זו   , 3,תמא/  15: תמא/ תכנית
,  6,  תממ/  3/ 38, תמא/ 35, תמא/ 4/ ב/ 34תמא/ 

  / י , 229/ שש, חפ/ 1400/ יב , חפ/ 1400חפ/ 
/ תט , 1400, חפ/ מק/  5/ י/ 229, חפ/ 1/ י/ 229חפ/ 
 4/יב/1400, חפ/ מק/ 1/יב/ 1400/א ,חפ/ מק/ 931חפ/ 

  .  2/ י/ 229/ פמ, חפ/ מק/ 1400,חפ/ מק/ 
  

  חיפהישוב :
  

התכנית   חיפה ., 134: דרך  העצמאותמקום
  

וחלקות:   גושים
  9,חלקות:   12639גוש  :   

  

   :מטרות  התכנית
ברחוב תעסוקה ואו מגורים למסחר מבנה הקמת

    .134העצמאות
  
  

התכנית: הוראות   עיקרי
לייעודי  א.   המנדטורית מהתכנית הקרקע ייעודי עדכון

מותרים. ושימושים מבא"ת   נוהל
לסעיף  ב.   בהתאם בתכנית הקבוע בנין בקו א 62שינוי

בנין. - ) 4(א) ( קו   שינוי
עיצוב  ג.   או בינוי בדבר תכנית לפי הוראות של שינוי

לסעיף בהתאם חתכי -) 5א (א) (62אדריכלי שינוי
וכו'. דירוגים מידות   המבנה, רוחב

לסעיף  ד.   בהתאם הקומות ומספר גובה שינוי
מ - א) 4א(א)(62 הקומות מס על 6 -הגדלת קומות

ל במבנה 10עד-קרקעיות קרקעיות על קומות
  החדש.

תמ"א מכח שטח לסעיף 38ה.  הוספת  -ו 20בהתאם
  לתמ"א. 23

  

בתכ לעיין רשאי מעוניין ובשעותכל נית, בימים
בקרקע מעונין לקהל. כל פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבנין

סעיף פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי  100על
מיום חודשיים תוך התנגדות להגיש לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה

לעיבעיתונים. לתכנוןניתן המחלקה במשרדי בתכנית ין
התנגדויות 3עיר, ברח' ביאליק למשלוח חיפה. המען

ת.ד.  המקומית שוקרי4811בדואר: הועדה  14רח' חסן
למשרדי31047חיפה התנגדותו עותק ימציא . המתנגד

חיפה, מחוז ובניה לתכנון המחוזית רח' פלי"םהועדה
  .04 - 8633448טל: 31048חיפה 15

  

כןהתנ אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית גדות
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה

מסתמכת. היא שעליהן העובדות   את
  

אלמוג   חדוה
מקום המקומיתיו"רממלאת   הועדה

ולבנייה   חיפהלתכנון
  
  

המרכז מחוז
  

שמואל גבעת מקומי תכנון   מרחב
אישור בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0245050-427  
תכנית:   ברשם דרך לממ/-הרחבת   950לב, שינוי

לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק
מפורטת1965 - והבניה, תשכ"ה אישור  תכנית , בדבר

  .427-0245050מספר
  

הבאות:  לתכניות שינוי ממ/המהווה   950שינוי
  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית: גבעת שמואלרשות
שמואל ישוב: גבעת

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  חלקי 21עד:    21מחלקה:   6392גוש:   
  חלקי 22עד:    22מחלקה:   6392גוש:   
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  חלקי 24עד:    24מחלקה:   6392גוש:   
  חלקי 25עד:    25מחלקה:   6392גוש:   
  חלקי 26עד:    26מחלקה:   6392גוש:   

  

   מטרות  התכנית: 
בר דרך חיבור לצורך דרך רבין.- הרחבת יצחק לדרך   לב

  

בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר16/04/2015בתאריך פרסומים 7040ובילקוט
  .14/05/2015, בתאריך5677עמוד

  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
עציון שמואל, רח' גוש גבעת ובניה , טלפון11לתכנון

מרכז, 03-7266847 המחוזית, מחוז הועדה ובמשרדי
. כל08-9788444, רמלה, טלפון:   91כתובת: הרצל

שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין
לקהל. פתוחים     האמורים

  

ברודני   יוסי
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה שמואללתכנון   גבעת
  
  

סבא כפר מקומי תכנון   מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה   תכנית
0376079-405  

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הוועדה במשרדי , כי

כפר ולבניה המחוזית-לתכנון הועדה סבא, ובמשרדי
מתאר שינוי תכנית מרכז, מופקדת מחוז ובניה לתכנון

  .405-0376079מספר
  

ומקומם:השטחים בתכנית   הכלולים
סבא מקומית: כפר   רשות

סבא,     24רחוב: השומר  מס' בית:   יישוב: כפר
  

וחלקות:    גושים
  שלם  חלקי/שלם:, 313חלקה:, 6429גוש:

  

התכנית:   מטרות
ואחורי צדדי בנין בקו נבנים -שינוי קו 3במגרש יח"ד

יח"ד.  לכל סביר מבנה רוחב לאפשר נועד   הבנין
מרתף.  בגובה הקלה מבוקש כן   כמו

  

התכנית: הוראות   עיקרי
צדדי   בנין בקו   מ'.  4.00מ' במקום 2.70מוצע -שינוי
אחורי בנין בקו   מ'.  6.00מ' במקום 5.40מוצע -שינוי
מרתף בגובה   מ'.  2.20מ' במקום 2.50מוצע -הקלה

  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין כל
באתרשהמשר לקהל, וכן פתוחים האמורים דים

המקומית הועדה של -www.kfar.האינטרנט
saba.muni.ilפרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין , כל

התכנית, וכן,  ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני
סעיף פי על לכך הזכאי להגיש 100כל לחוק, רשאי

תוך ההודעה 60התנגדות של פרסומה ממועד ימים
הועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת
מח' תכנון) כתובת:  ויצמן ובנייה, (לידי לתכנון המקומית

סבא, טלפון: 137 התנגדות09-7649177, כפר . העתק
המחוזית (כתובת: שד' הרצל הוועדה למשרדי יומצא

  ). 08-9270170, רמלה, טלפון: 91
  

תידון ולא תתקבל לא לתכנית כןהתנגדות אם אלא
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבנייה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 - סמכויות
  
  

סבא כפר מקומי תכנון   מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה   תכנית
0381343-405  

לסעיףנמסרת הודעה, בהתאם התכנון 89בזה לחוק
המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הוועדה במשרדי , כי

כפר ולבניה המחוזית-לתכנון הועדה סבא, ובמשרדי
מתאר שינוי תכנית מרכז, מופקדת מחוז ובניה לתכנון

  .405-0381343מספר
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
סבא מקומית: כפר   רשות

סבא,     26רחוב: ביאליק  מס' בית:   יישוב: כפר
  

וחלקות:    גושים
  שלם  חלקי/שלם:, 734חלקה:, 6426גוש:

  

התכנית:   מטרות
עד 2הרחבת א' ו 140יח"ד בקומות כ"א ב' בצד-מ"ר

סעיף במסגרת קיים משותף בבית   . 12א (א) 62מזרח
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ל 2הרחבת עד מס'  140- יח"ד יח"ד (דירה  1מ"ר  לכל

מס'  א' , דירה בבית 3בקומה מזרח ב' ) בצד בקומה
קיים.    משותף

  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין כל
באתר לקהל, וכן פתוחים האמורים שהמשרדים

המקומית הועדה של -www.kfar.האינטרנט
saba.muni.il ,פרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין כל

התכנית, וכן,  ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני
סעיף פי על לכך הזכאי להגיש 100כל לחוק, רשאי

תוך ההודעה 60התנגדות של פרסומה ממועד ימים
הועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת

מח' תכנון) ובנייה, (לידי לתכנון כתובת:  ויצמןהמקומית
סבא, טלפון: 137 התנגדות09-7649177, כפר . העתק

המחוזית (כתובת: שד' הרצל הוועדה למשרדי יומצא
   ). 08-9270170, רמלה, טלפון: 91

  

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

מסתמכת היא שעליהן העובדות לתקנותאת ובהתאם
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבנייה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 - סמכויות
  

חמו בן   יהודה
המקומיתיו"ר   הועדה

ולבנייה סבאלתכנון   כפר
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העין ראש מקומי תכנון   מרחב
הפקדת בדבר מקומיתהודעה מתאר תכנית שינוי
  0363325-418מספר

לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק
המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי

המחוזית הועדה העין, ובמשרדי ראש ולבניה לתכנון
מתאר תכנית שינוי מרכז, מופקדת מחוז ובניה לתכנון

מספר  Eמיתחם 2כביש -  418-0363325מקומית
  . 158רנ/מק/

  

לתכניו שינוי הבאות: המהווה   ת
רנ/ לתוכנית   /א300שינוי

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  רשות

העין ,E מיתחם ראש
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
מחלקות:    24201גוש:   4, 2 – 1חלק  
מחלקות:    24205גוש:    .14, 10- 9חלק

  

התכנית:    מטרות
ארכיאולוגיים לגילויים בהתאם התכנוני המצב הסדרת

מס'  כביש תוואי שינוי העין  Eבשכונה 2ע"י בראש
ציבור, שטח ומוסדות מבנים ביעוד המגרשים והתאמת

ומגורים. פתוח   ציבורי
  

התכנית:  הוראות   עיקרי
מוצעת, דרך.1 ביעוד: דרך מגרשים גבולות שינוי

ציבור ומוסדות פתוח, מבנים ציבורי מאושרת, שטח
הכולל בשטח יעודומגורים, ללא  שינוי כל של

סעיף לפי יח"ד ומספר הבנייה קרקע, זכויות
  ).1א(א)(62

מס'   . 2 דרך סעיף 2הרחבת   ).2א(א)(62לפי
סעיף  . 3 לפי בנין בקווי   ).4א(א)(62שינוי

  

שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין ראשי המעוניין כל
בקרקע,  מעוניין פתוחים  לקהל. כל האמורים המשרדים
נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום

בי המאוחרת בעיתונים, למשרדיההודעה הפרסומים ן
העין, שילה ובניה, ראש לתכנון המקומית , 21הועדה

טלפון:  העין ההתנגדות03-9007289ראש , העתק
המחוזית (כתובת: הרצל הועדה למשרדי , 91יומצא

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

כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
בכתב אתהוגשה המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט

לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות
  

בן   משה-שלום
המקומיתיו"ר   הועדה

ולבנייה העיןלתכנון   ראש
  
  

לציון ראשון מקומי תכנון   מרחב
מספר תכ' מתאר שינוי אישור בדבר   הודעה

  21/1760271437-413רצ/ מק/
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965 -והבניה, תשכ"ה תכ' מתאר, בדבר שינוי
רצ /   413-0271437 – 21/176מספר

  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
לתוכנית   6/176רצ/     כפיפות

  

הכלולים ומקומם:השטחים   בתכנית
לציון מקומית: ראשון   רשות

לציון.73כתובות: רח' הרצל   , ראשון
  

בשלמותן:   חלקות
  זג144חלקה: , 3933גוש: 

  

התכנית: הוראות   עיקרי
הקודמת. בניה עפ"י חדשים בניה קווי   הסדרת

סניור• רח' דוד לכיוון קדמי בנין לקומת 0 –קו
מאושר)  מצב (במקוםלקומות2.35המרתף (לפי

רח' 5.50 לכיוון קדמי בנין מאושר). קו מ' מצב
א'  0 –הרצל ביניים, לקומה וקומת הקרקע לקומת

הקיים המצב קיימת, לקומות 2עפ"י דרך מ' מעל
בניין –ב' וג'  דרך 1.2ולמרפסות 0קו מ' מעל

שמאלי וצדי ימני צדי בנין למסחר 0–קיימת. קו
הקרקע,  מצ 4בקומת מאושר).למגורים (לפי   ב

  

בתאריך   בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים7.5.15   7019, עמוד7068מספרובילקוט
  1.7.15בתאריך

  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ראשל"צ, ולבניה ראשל"צ, טלפון:  20הכרמללתכנון

המחוזית,03-9547577 הועדה מרכז, ובמשרדי מחוז
ממשלה, רמלה,91: הרצלכתובת   טלפון: , קרית

בימים .08-9788444 בה לעיין רשאי המעוניין כל
לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים   ובשעות

  
  

לציון ראשון מקומי תכנון   מרחב
מספר תכ' מתאר שינוי אישור בדבר   הודעה

  0371310-413  7/45/1רצ/ מק/
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלחוק 117נמסרת

אישור1965 -והבניה, תשכ"ה תכ, בדבר ניתשינוי
רצ/ מק/ מספר   413-0371310  7/45/1מתאר

  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
לתוכנית   1/1רצ/  שינוי

  /א45/1רצ/    
  

לתוכניות:    יחס
  4/א/23תמא/  כפיפות      

  2/4תמא/
  /יג1/1רצ/                          
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הכלולים ומקומם:השטחים   בתכנית
לציון מקומית: ראשון   רשות

ראשי:  רחוב    20מס' בית: , הכרמלשכונה: רמב"ם
משני: זד"ל  מס' בית :    6רחוב

  

ו   חלקות:גושים
  חלק   3935גוש:   

בשלמותן :     חלקות   146,153מספרי
בחלקן :   חלקות   144מספרי

  

התכנית:   מטרת
לצורכי לבניה המותר הכולל השטח ציבורהגדלת

למבנים בשטח העובדים לרווחת נלווים ולשימושים
לציון" ותוספת ראשון עיריית ציבור "בנין  3ומוסדות

הקיים. העירייה מבנה מעל   קומות
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מ  . 1 לבניה המותר הכולל השטח 200.55%- הגדלת

סעיף300%- ל התוה"ב .6)(1א.(א62לפי   ) לחוק
מע 3תוספת  . 2 קיים.קומות בניין   ל
עד  . 3 נלווים מסחר שימושי מהשטח20%תוספת

ב לתוספת המוצע הנוספות 3-הכולל הקומות
סעיף העירייה, לפי עובדי ) 11)(1(א.א62לרווחת

התוה"ב.   לחוק
ובינוי.  . 4 עיצוב   הנחיות

  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים14/01/2016 , עמוד7192מספרובילקוט

  21/01/2016בתאריך2898
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ראשל"צ, ולבניה ראשל"צ, טלפון:  20הכרמללתכנון

המחוזית,03-9547577 הועדה מרכז, ובמשרדי מחוז
ממשלה, רמלה,91כתובת: הרצל   טלפון:, קרית
בימים .08-9788444 בה לעיין רשאי המעוניין כל

לקהל.ובשע פתוחים האמורים שהמשרדים   ות
  
  

לציון ראשון מקומי תכנון   מרחב
מתאר תכנית שינוי הכנת בדבר בהודעה טעות תיקון

רצ/ מפורטת   3/106/1מקומית
רצ/ תכנית מבנים  106/1תיקון לחיזוק המתאר תכנית

לציון. בראשון אדמה מפני  רעידות   קיימים
  

סעיפים עפ"י הפרסום התכנון 78- ו 77בהודעת לחוק
נפלה  טעות בניה והגבלות תכנית הכנת על והבניה
בתאריך בעיתונות שפורסם כפי הגושים, ולא במספר

  .11.4.16תאריך5189עמ' 7247ובי. פ.מס' 25.3.16
  צ"ל:

בתכנית הכלולים   השטחים
בשלמותם:   גושים

3931,3937  
  

  
  
  
  

גושים:   חלקי
3945 ,3939 ,3938 ,3936 ,3935 ,3932 ,3930 ,
3929 ,3928 ,3926 ,3925 ,3923  

רצ/ תכנית לגבולות בהתאם   106/1והכל
  

צור   דב
המקומיתיו"ר   הועדה

ולבנייה לציוןלתכנון   ראשון
  
  

חוף מקומי תכנון   השרון-מרחב
תכנית אישור בדבר   0216259-401הודעה

לסעיף בהתאם הודעה בזה התכנון 117נמסרת לחוק
התשכ"ה מפורטת1965והבניה תכנית אישור בדבר
מספר לאופניים -  0216259-401מקומית רכיבה   אזור

ומיקומם:  בתכנית כלולים   בשטח
נטר   כפר

וחלקות:   גושים
  101חלקה: , 8966גוש: 
  2   חלקה:, 8967גוש
  97 חלקה, 9148גוש

    100חלקה, 9148גוש:
התכנית: הוראת   עיקרי

ונופש  .א ספורט ליעוד חקלאית קרקע ייעוד שינוי
אופניים. לנסיעת

סלילה.  .ב הוראות   קביעת
מס'  הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית 7103הפקדת

  26/08/2015מתאריך
המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית

מיקוד- חוף שפיים קיבוץ   טלפון60990השרון
ברמלה09-9596505 המחוזית הועדה במשרדי , וכן
הרצל רשאי9788444-08טלפון 91רחוב המעונין . כל

בימים בה להיותלעיין אמורים שהמשרדים ובשעות
לקהל.   פתוחים

  

ברכה   אלי
  המקומיתהועדהיו"ר

ולבנייה השרוןלתכנון   חוף
  
  

שרונים מרחבי תכנון מרחב
מספר: מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0180182-457  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המרחבית1965-והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
שרונים ובניה לתכנוןלתכנון המחוזית הועדה , ובמשרדי

מספר:  מפורטת תכנית מופקדת מרכז מחוז   ובניה
  )162/1-3(הצ/מק/457-0180182
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הבאות : לתכניות שינוי   המהווה
  א100/  1-3הצ / 
  / א1-3הצ / 
   200/  1-3הצ / 
   31/  1-3הצ / 
  א 31/  1-3הצ / 
   32/  1-3הצ / 
  35/  1-3הצ / 

  

ומקומם :השטחים בתכנית   הכלולים
  מ.מ. פרדסיה

המיסדיםרחוב:   22  מס' בית:  דרך
  

וחלקות:   גושים
      30חלקה:     8002גוש:  

   X 191700קוארדינטה
   Y 689975קוארדינטה

  

התכנית:   דונם2518.000שטח
  

התכנית   : מטרת
  . חלוקה1
דיור2 יחידות   . תוספת
בינוי3 הוראות   . קביעת

  

התכנית :עיקרי   הוראות
ח"ח  . 1 של הבעלים בהסכמת 2077מגרש 30חלוקה

הצ/  מ"ר1,040הרשוםששטחה 35/ 1/ 3מתכנית
שטח הבא: בתא הפירוט לפי חלקות  301לשתי

שטח645בשטח דיור, ובתא יחידות שתי מ"ר
ובסה"כ 395בשטח 302 אחת דיור יחידת  5מ"ר

חלקה בכל מקומי30יח"ד ועדה לפי, בסמכות ת
  ) לחוק. 1א(א)(62סעיף

למגרש  . 2 דיור יחידות מספר משתי2077הגדלת
הגדלת דיור, ללא יחידות לשלוש דיור סך  יחידות

סעיף לפי מקומית ועדה השטחים, בסמכות כל
  לחוק.  )8א(א) (62

סעיף  . 3 לפי מקומית ועדה בסמכות בנין קווי קביעת
  לחוק.  )4א(א)(62

העיקריים6%תוספת  . 4 לשטחים המגרש משטח
הצ/  בתכנית לתכניות31/ 1/ 3המותרים   / א

משפחתי  . 5 דו למגרש מינימלי מגרש גודל   הקטנת
ל750-מ משפחתי645-מ"ר חד ולמגרש   מ"ר
ל 500-מ לפי 395-מ"ר מקומית ועדה בסמכות מ"ר

  ) לחוק. 7א(א)(62סעיף
גוב  . 6 לגבי בנייה בהוראות בנייןשינוי מ'  9.00ה

סעיף8.50במקום לפי מקומית ועדה מ' בסמכות
  )לחוק. 5א(א)(62

  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעונין כל
לקהל. פתוחים האמורים בקרקע, שהמשרדים מעונין כל

נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבנין
סעיף פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי 100על

תוך התנגדות להגיש ממועד 60לחוק, רשאי ימים
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פירסומה
ובניה,  לתכנון המרחבית הועדה בעיתונים, למשרדי

פולג, נתניה, טלפון: 1הצורן . 8636012-09ג' אזה"ת
המחוזית הוועדה יומצא  למשרדי התנגדות העתק

רמלה,91(כתובת: הרצל הממשלה פון: טל, קרית
לסעיף9788444-08   (א) לחוק, 103). בהתאם

  

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

ובהתאם מסתכמת היא שעליהן העובדות לתקנותאת
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989- סמכויות
  
  

שרונים מרחבי תכנון   מרחב
מפורטת:  תכנית אישור בדבר   0333104-457הודעה
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965-והבניה, תשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית
  )264/1-2(הצ/מק/457-0333104מספר: 

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  א100/  1-2הצ / 
   126הצ / 
   150/  הצ

   3/  150/  1-2הצ / 
   60/  1-2הצ / 

  122/  1-2הצ / מק / 
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
יונה   כפר

  

בשלמותן:   חלקות
        52 -  51חלקה:    8154גוש:     

  

התכנית :    דונם1075.000שטח
  

התכנית :    מטרת
הכולל השטח בהסכמה, הגדלת מחדש וחלוקה איחוד
בניין, שינוי קווי יח"ד, שינוי לבניה, תוספת המותר

בינוי.    הוראות
  

התכנית : הוראות   עיקרי
לפי  . 1  הבעלים מגרשים, בהסכמת של וחלוקה איחוד

לפי מקומית ועדה ז' לחוק, בסמכות ג' סימן פרק
   1א(א)62סעיף

לבניה, מ  . 2 המותר הכולל השטח   מ"ר 430- הגדלת
של 530- ל תוספת חלקה, בסמכות 50מ"ר לכל מ"ר

סעיף מקומית, לפי   )2(א)(16א(א)62ועדה
הדיור, מ  . 3 יחידות מספר ל 2-הגדלת יח"ד,  4- יח"ד

סעיף מקומית, לפי ועדה    8א(א)62בסמכות
בתכנית, לרח' העליה  . 4 הקבוע בניין בקו מ'  5-משינוי

מ 3- ל לתשריט,  3-מ' ל 6- מ', צד מ' ובהתאם
סעיף מקומית, לפי ועדה    4א(א)62בסמכות

אדריכליים, בסמכות  .5 ובינוי עיצוב הוראות קביעת
סעיף מקומית, לפי    5א(א)62ועדה

  

בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים:מספר:06/12/2015בתאריך , 7160ובילקוט

  06/12/2015, בתאריך:1660מודהתש"ס, ע
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במשר נמצאת האמורה המרחביתהתכנית הועדה די
ולבניה הצורןלתכנון פולג, נתניה, , ג'1שרונים אזה"ת

מחוז8636012-09טלפון: המחוזית הועדה ובמשרדי
רמלה, 91המרכז, (כתובת: הרצל הממשלה , קרית

המעונין ).9788444-08טלפון :  בהכל לעיין רשאי
לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות   בימים

  

אוזן   דורון
המרחביתועדהיו"ר   ה

ולבנייה   שרוניםלתכנון
  
  

הצפוןמחוז
  

טבריה מקומי תכנון   מרחב
מספר   מפורטת מתאר הפקדת  תכנית בדבר הודעה

0300053-207  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרה לחוק

הועדה1965 –התשכ"הוהבניה,  במשרדי , כי
הועדה טבריה, ובמשרדי ולבניה לתכנון המקומית

צפון, מחוז ובניה לתכנון תכניתהמחוזית מופקדת
מפורטת   207-0300053מספרמתאר

  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
ג /    12662כפיפות
ג /    287כפיפות

  

ומקומם: בתוכנית הכלולים   השטחים
מקומית:    טבריה.רשות

  

לתכנית:   גושים/ חלקות
      119חלקה:    חלקי ,15062גוש: 

  

התוכנית : הוראות   עיקרי
מקסימלי. בנייה שטח   א. קביעת

בניין. קו   ב. שינוי
תכסית.   ג. שינוי

  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעונין כל
בקרקע,  מעונין לקהל. כל פתוחים האמורים שהמשרדים

נפגעבבנין עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או
סעיף פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי  100על

תוך התנגדות להגיש ממועד 60לחוק, רשאי ימים
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה
ובניה לתכנון המקומית הועדה בעיתונים, למשרדי

ת.ד.  הארץ טבור , 04 – 6739526, טלפון: 508טבריה
המחוזית הועדה למשרדי יומצא התנגדות העתק

עלית, טלפון:    ).04 – 6506508(כתובת: נצרת
  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתכמת היא שעליהן העובדות את

בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי לתכניתהתכנון
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 –סמכויות

  

זיגדון   אליהו
המשנהועדיו"ר   ת

טבריה ולבנייה   לתכנון

מקומי תכנון   עכומרחב
מרחביות הנחיות פרסום על   עכו - הודעה

סעיף הודעה, לפי בזאת התכנון 145נמסרת ד' לחוק
הנחיות1965-והבניה, התשכ"ה אישור , בדבר

המקומי התכנון במרחב יחולו אשר . ניתןעכומרחביות
הועדה של האינטרנט באתר המרחביות בהנחיות לעיין

האינטרנט: עכו, בכתובת ובניה לתכנון   המקומית
-net.co.il/regional-http://akko.bartech

guide.aspx  
  

לפנות רשאי המרחביות מההנחיות נפגע עצמו הרואה
תוך צפון במחוז המחוזית הערר ממועד 30לועדת יום

בתום לתוקפן יכנסו זאת. ההנחיות הודעה פרסום
זו.   תקופה

  

נוימן   זאב
הועדה   המקומיתיו"ר

עכו ולבנייה   לתכנון
  
  

תכנון צפתמרחב   מקומי
המקומית   הוועדה ע"י תכנית אישור בדבר הודעה

107מס'  צפ / מק / 
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנו 117נמסרת ןלחוק

מפורטת, 1965- והבניה,תשכ"ה תכנית אישור בדבר
   107מס': צפ / מק / 

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  5839שינוי   ג / 

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  שלם 9עד:     7מחלקה:    13093גוש: 

  

התכנית:   מטרות
ואחוריים. צידיים בניין קווי הקטנת

  

התכנית: הוראות עיקרי
בניין קווי   הסדרת

  

ובילקוט בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מס'   .8183מ'ע ,19.8.2015מיום, 7097פרסומים

  

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ולבניה, רח' ירושלים   טלפון: , , צפת50לתכנון

בימים, 04-6927465 בה לעיין רשאי המעוניין על
לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים   ובשעות

  

שוחט   אילן
המקומית הועדה   יו"ר
צפת ולבנייה   לתכנון

  
  

הכרם בית בקעת מקומי תכנון   מרחב
מספרהודעה מפורטת תכנית אישור בדבר

  41/09/6764ג/בכ/
לסעיף הודעה , בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965-והבניה , תשכ"ה מפורטת  , בדבר תכנית
ג/בכ/ מפורטת. – 41/09/6764מספר   תכנית
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ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
918.000  

מקומית : מ.מ. בענה   רשות
  ישוב: בענה

  

לתכנית:   גושים/חלקות
בשלמותן:  , 18969גוש       4חלקות

לתכנית :    בשלמותם 33,  34מגרשים
  

התכנית:   מטרת
סעיף עפ"י תשריט לפי בניין קווי   .4א (א)62שינוי

  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים24/11/2010 , 6178מספרובילקוט

   23/12/2010, בתאריך1756התשע"א, עמוד
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הכרם בית בקעת ובנייה   04-9027500טלפון, לתכנון

המחוזית הועדה צפון, כתובת: ת.ד. -ובמשרדי מחוז
עילית, 595 המעונין  04-6508508טלפון : נצרת כל

האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי
לקהל.   פתוחים

  

  גיגי- בןאבי
המקומית הועדה   יו"ר

הכרם בית בקעת ולבנייה   לתכנון
  
  

עליון גליל מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0366120-253  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
עליון, ובמשרדי גליל ולבניה המחוזיתלתכנון הועדה

מפורטת תכנית צפון, מופקדת מחוז ובניה מספרלתכנון
מגרשים –כחל – 253-0366120 בניין קווי   שינוי

126-129.  
  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
  14148שינוי   ג/

  209שינוי   גע/מק/
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  החרמוןרשות   מבואות

  כחלישוב: 
  

לתכנית:גושים/   חלקות
  חלקי 7עד:     7מחלקה:    13592גוש: 
  חלקי 14עד:    14מחלקה:   13592גוש: 

  

התכנית:   מטרות
במגרשים: בניין קווי   . 126,127,128,129שינוי

  

התכנית:    הוראות
הדרך. של ברוזטה שנקבעו כפי הבניין קווי   שינוי

  

שבה ובשעות בתכנית, בימים לעיין ראשי המעונין םכל
בקרקע,  מעונין פתוחים  לקהל. כל האמורים   המשרדים

  
  

נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין
סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י

תוך התנגדות להגיש פירסומה 60רשאי ממועד שליום
בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
עליון, ד.נ.  גליל ובניה, גליל לתכנון המקומית הועדה

ההתנגדות04-6816373, טלפון: 12100עליון . העתק
המחוזית (כתובת: קרית הועדה למשרדי יומצא

עלית , טלפון:  נצרת   ).04-6508503הממשלה
  

תד ולא תתקבל לא לתכנית כןהתנגדות אם אלא ון
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  

בן   מובחר-בני
המקומית הועדה   יו"ר
עליון גליל ולבנייה   לתכנון

  
  

מקומי תכנון העמקיםמרחב   מבוא
הועדה בסמכות תכנית הפקדת בדבר הודעה

מספר   0323105-257המקומית
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
הועדה העמקים", ובמשרדי ובניה "מבוא לתכנון
תכנית מופקדת צפון מחוז ובניה לתכנון המחוזית

מספר המקומית הועדה   . 257-0323105בסמכות
  

הבאות:  לתכניות שינוי    5249ג /  המהווה
  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
  ישוב: ריינה

  

לתכנית:    גושים / חלקות
   שלם 46עד:    46מחלקה:   17520גוש: 

  

התכנית: הוראות      עיקרי
הבעלים     הסכמת ללא   חלוקה

צידי     בנין בקו   שינוי
מהדרך   גישה גשר עבור קדמי בנין בקו   שינוי

  

בתכנית,  לעיין רשאי המעוניין ובשעותכל בימים
לקהל.  פתוחים האמורים בקרקע, שהמשרדים מעונין כל
הרו אחר תכנוני פרט בכל או נפגעבבניין עצמו את אה

וכן התכנית סעיףע"י פי על לכך הזכאי לחוק,  100כל
תוך התנגדות להגיש ממו 60רשאי פרסומהימים עד

בעיתונים,  הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של
הלמשר הועדה ולבניהדי לתכנון "מבואמקומית

טלפון:  5העמקים"  כתובת: רח' ציפורן עלית , נצרת
הועדה04-6468585 למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

יצחק כתובת: רח' מעלה צפון נצרת 29המחוזית, מחוז
  . 04-6508503עלית, טל': 

  

כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
הנמק בפרוט בכתב אתהוגשה המאמת תצהיר ובלווי   ות
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לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
והבנ בהתנגדויות) תשמ"טהתכנון נוהל   . 1989-יה (סדרי

  

דאוד   חאתם
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה העמקיםלתכנון   מבוא
  
  

הגליל מעלה מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

  1336מג / מק / 
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה הגליל, ובמשרדי מעלה ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית הצפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון

מג / מק /  מפורטת  מספר   . 1336תכנית
  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  16883ג /   כפיפות
ל   8060ג /    - שינוי

   35כפיפות   תמ''א
  2/  9כפיפות   תמ''מ

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  סמיערשות   מ.מ. כיסרא

  כיסראישוב: 
  

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

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
מס'  בכביש דרך תוואי בחלקות19227בגוש( 26 שינוי

המבנים 75 של הסטטוטורי המצב את להסדיר ) כדי
  הקיימים. 

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
סעיף עפ"י התקפים הקרקע בייעודי וחלוקה איחוד

  . 1(א) 62
ג/ לתכנית א' (בהתאם מגורים המאושרת ) 8060מאזור

מוצעת.    לדרך
ג/ לתכנית מאושרת (בהתאם המאושרת) 8060מדרך

א'.    למגורים
  

שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין ראשי המעוניין כל
בקרקע,  מעוניין פתוחים  לקהל. כל האמורים המשרדים
נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום

בי המאוחרת בעיתונים, למשרדיההודעה הפרסומים ן
הגליל" טלפון:  ובניה "מעלה לתכנון המקומית הועדה

למשרדי04-9979659 יומצא ההתנגדות . העתק
ת.ד הממשלה קריית ובניה לתכנון המחוזית הועדה

עלית 595    17000נצרת
  

כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן   העובדות

  

לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות

  
  

הגליל מעלה מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0251652-255  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

במשר1965 -והבניה, תשכ"ה המקומית, כי הועדה די
ולבניה המחוזיתלתכנון הועדה הגליל, ובמשרדי מעלה

מפורטת   תכנית הצפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון
מפורטת  מספר   . 255-0251652תכנית

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
ל   12689ג /    -שינוי

  19637כפיפות   ג / 
  9953כפיפות   ג / 

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
אלקוש   ישוב:  מושב

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  חלקי 6עד:     6מחלקה:    19704גוש: 
  חלקי 37עד:    37מחלקה:   19704גוש: 

  

התכנית  :    מטרת
קוי ושינוי שטחים המגרשים, החלפת גבולות הסדרת
הבניה באחוזי שינוי ללא הבניה והוראות הבניין

ג/ ת.ב.ע מ המאושרות9953ג/-ו12689המותרים
בשטח.  ולמצב  הקיים להסכמות   בהתאם

  

התכנית :  הוראות   עיקרי
o   סעיף עפ"י מחדש וחלוקה   . 1א (א) 62איחוד
o   סעיףשינוי עפ"י בשטח הקיים המצב לפי בנין קווי

  . 4א (א) 62
o    לזכויות הקרקע תכסית והתאמת בניה שטחי ניוד

א'  מגורים וביעוד כפרי בישוב מגורים ביעוד הבניה
סעיף   . 9א (א) 62עפ"י

  

שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין ראשי המעוניין כל
מעוני פתוחים  לקהל. כל האמורים בקרקע, המשרדים ין

נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין
סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י

תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום
בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
טלפון:  הגליל מעלה ובניה לתכנון המקומית   הועדה

למשרדי04-9979659 יומצא ההתנגדות . העתק
ת.ד הממשלה קריית ובניה לתכנון המחוזית הועדה

עלית 595    17000נצרת
  

כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות

נוה והבניה (סדרי לתכניתהתכנון בהתנגדויות ל
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות
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הגליל מעלה מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0322586-255  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

במשרדי1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה   המקומית, כי
ולבניה המחוזיתלתכנון הועדה הגליל, ובמשרדי מעלה

מפורטת תכנית הצפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון
מפורטת  מספר   . 255-0322586תכנית

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
ל   10851ג /    -שינוי

   35כפיפות   תמא / 
  2/  9כפיפות   תממ / 

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  יוסףמ.א. רשות   מעלה

הדרום זרעית- ישוב: בשכונה מושב של   מערבית
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  חלקי 13עד:    13מחלקה:   19858גוש: 
  חלקי 14עד:    14מחלקה:   19859גוש: 

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
מס'  מיוחד מגורים מגרש של פרטי 229הצרחה ושטח

הדרום -פתוח בשכונה זרעית-שניהם במושב  - מערבית
מס' ג/ תכנית מכוח בגודל, 10851המאושרים שינוי . אין

בניה  שהוקנו וזכויות ובהגבלות המותרים בשימושים
התקפה.  התכנית   מכוח
סעיף עפ"י מוצעת    1(א) א62תכנית

  

ר המעוניין שבהםכל ובשעות בתכנית, בימים לעיין אשי
בקרקע,  מעוניין פתוחים  לקהל. כל האמורים המשרדים
נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום

בע הפרסומים בין המאוחרת רדייתונים, למשההודעה
ובניה לתכנון המקומית טלפון:הועדה הגליל   מעלה

למשרדי04-9979659 יומצא ההתנגדות . העתק
ת.ד הממשלה קריית ובניה לתכנון המחוזית הועדה

עלית 595    17000נצרת
  

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות
  
  

הגליל מעלה מקומי תכנון   מרחב
בדבר מספרהודעה מפורטת תכנית   הפקדת

0336016-255  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

במשרדי1965 -והבניה, תשכ"ה   הועדה  המקומית, כי
  
  
  

ולבניה המחוזיתלתכנון הועדה הגליל, ובמשרדי מעלה
מפורטת   תכנית הצפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון

מפורטת   . 255-0336016מספרתכנית
  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  18234כפיפות   ג / 

ל   20172ג /    - שינוי
ל   9655ג /    - שינוי

  

ומקומם:   בתכנית הכלולים   השטחים
ג'ת מקומית: ינוח       רשות

ג'ת   ישוב: דרום
  

לתכנית:      גושים/ חלקות
  חלקי 13עד:    13מחלקה:   18748גוש: 

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
סעיף   -א ע"פ הקומות ומספר גובה   א) 4א (62שינוי
סעיף   -ב עפ"י אדריכלי עיצוב הוראות   ) 5א(62שינוי
סעיף   -ג עפ"י כהקלה לבקשו עניין ) לעניין9א(62כל

קרקע .    תכסית
  

לפי   -1 מותר הקומות ומספר מבנה בגובה שינוי
  א). 4א(62סעיף
במקום   -א מס' קומות ח 2שינוי בכל תךקומות

קרקע , מוצע בקומת משפחתי דו    4למגורים
ל השנייה .  4קומות מעל אחת   יח"ד

במקום   -ב גובה ונקדה 7שינוי נקודה מ' בכל
מ 13מ.פ.ק.ט. מוצע הנקבע0.00מטר

בתכנית .  המוצעת   בתכנית    הבינוי
  

סעיף   - 2 עפ"י אדריכלי עיצוב הוראות   ) 5א(62שינוי
בינוי   -א בעניין מאושרת בתכנית בהוראות   שינוי

קרקע +  בקומת משפחתי דו במקום  2שינוי
סה"כ עתידיות דיור במגרש,  4יחידות יח"ד

שניה 4מוצע מעל   קומות .  4יח"ד  אחד
  

סעיף   -3 קרקע , לפי בתכסית   ) . 9א(62שינוי
קרקע  מ'    -א בתכסית    % 30 -ל % 60שינוי

  

שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין ראשי המעוניין כל
בקרקע,  מעוניין פתוחים  לקהל. כל האמורים המשרדים
נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום

בי המאוחרת בעיתונים, למשרדיההודעה הפרסומים ן
הגליל" טלפון:  ובניה "מעלה לתכנון המקומית הועדה

למשרדי04-9979659 יומצא ההתנגדות . העתק
ת.ד הממשלה קריית ובניה לתכנון המחוזית הועדה

עלית 595    17000נצרת
  

כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
תצה ובלווי הנמקות פרוט בכתב אתהוגשה המאמת יר

לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות
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הגליל מעלה מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0336040-255  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנ 89נמסרת וןלחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
הועדה הגליל", ובמשרדי ולבניה "מעלה לתכנון
תכנית הצפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון המחוזית

מפורטת  מספרמפורטת     . 255-0336040תכנית
  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
ל   14561ג /    -שינוי

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
יוסף מקומית: מ.א. מעלה   רשות

יעקב עין מושב של המערבית   ישוב:  בשכונה
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
   חלקי 11עד:    11מחלקה:   18420גוש: 

   40מגרש : 
  

התכנית:  הוראות   עיקרי
מס'   .א נחלה לשני 40חלוקת יעקב עין במושב

וחלוקת מגורים ביןמגרשי שבנחלה הבנייה זכויות
סעיף המוצעים, עפ"י המגרשים   . 1א(א) 62שני

מזערי  .ב מגרש שטח גודל בדבר הוראות שינוי
מ אירוח יחידות שתי עליו להקים  750-שמותר

ל סעיף 647-מ"ר    7א(א) 62מ"ר, עפ"י
  

שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין ראשי המעוניין כל
פתוחים  לק האמורים בקרקע, המשרדים מעוניין הל. כל

נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין
סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י

תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום
בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
טלפון:  הגליל מעלה ובניה לתכנון המקומית   הועדה

למשרדי04-9979659 יומצא ההתנגדות . העתק
ת.ד הממשלה קריית ובניה לתכנון המחוזית הועדה

עלית 595    17000נצרת
  

כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות

נוהל והבניה (סדרי לתכניתהתכנון בהתנגדויות
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות

  

גבאי   מושון
המקומית הועדה   יו"ר

הגליל מעלה ולבנייה   לתכנון
  
  

נפתלי מעלה מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0290940-258  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

הועדה1965-תשכ"הוהבניה,  במשרדי המקומית, כי
המחוזית הועדה נפתלי, ובמשרדי מעלה ובניה לתכנון

ובניה מפורטתלתכנון תכנית מופקדת צפון   מחוז
  258-0290940מספר: 

  

הבאות :   לתכניות שינוי   המהווה
  16653כפיפות   ג / 

  3232שינוי   ג / 
  

וחלקות:   גושים
  חלקי 93  עד:  93מחלקה:   19080גוש: 
  חלקי 96עד:    96מחלקה:   19080גוש: 
  חלקי 98עד:    98מחלקה:   19080גוש: 
  שלם 99עד:    99מחלקה:   19080גוש: 
  חלקי 112עד:   112מחלקה:  19080גוש: 
  חלקי 123עד:   123מחלקה:  19080גוש: 
  חלקי 14עד:    14מחלקה:   19095גוש: 
  חלקי 18:   עד 18מחלקה:   19095גוש: 
  חלקי 72עד:    72מחלקה:   19095גוש: 

  

התכנית :    7025.000       שטח
  

התכנית :      מטרת
המבנים על עולה מאושר שבמצב דרך הסטטת

בנייה.  בשטחי שינוי   הקיימים, ללא
  

התכנית : הוראות   עיקרי
וחלו סעיףאיחוד לפי הבעלים הסכמת ללא   )1((א)א62קה

  

רשאי מעונין ובשעותכל בתכנית, בימים לעיין
לקהל. פתוחים האמורים בקרקע, שהמשרדים מעונין כל

נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבנין
התכנית, ידי סעיףעל פי על לכך הזכאי כל  100וכן

תוך התנגדות להגיש ממועד 60לחוק, רשאי ימים
הפרסומיםפירסומה בין המאוחרת ההודעה של

לתכנון המקומית הועדה ובניה, בעיתונים, למשרדי
האורנים נפתלי טלפון: 494ת.ד. 1מעלה

הוועדה .049978030 יומצא  למשרדי התנגדות העתק
עלית, 595המחוזית (כתובת: ת.ד.  ק.הממשלה, נצרת

  ).06-6508508טלפון: 
  

תי ולא תתקבל לא לתכנית כןהתנגדות אם אלא דון
המאמתהוגשה תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב

ובהתאם מסתכמת היא שעליהן העובדות לתקנותאת
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), וסדרי חוקר   .1989- תשמ"טסמכויות
  

גלזר   טוביה
המקומית הועדה   יו"ר

נפתלי מעלה ולבנייה   לתכנון
  
  

תכנון הגלילמרחב מרום   מקומי
אישור בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0241208-209  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965 -והבניה, תשכ"ה אישור  תכנית , בדבר
תחום: 209-0241208מספר של גאומטרי שינוי

מס'  בנחלה שמאי. -73המגורים   כפר
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הבאות:  לתכניות   המתייחסת
ג/   5758שינוי

ג/   19749כפיפות
ג/   12564כפיפות

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
שמאי הגליל, ישוב: כפר מקומית: מרום רשות

  

התוכנית: דונם4,634.0000שטח
  

  וחלקות: גושים
חלקות: 13899גוש:    18, 7חלקי

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
בניית לצורך המגורים תחום של גאומטרי לבןשינוי בית

  הממשיך.
  

בתאריךבעיתונותפורסמההתכניתהפקדתעלהודעה
עמוד ,7109מספרפרסומיםובילקוט13.8.2015

  . 03/09/2015בתאריך ,8577
  

המק הועדה נמצאת: במשרדי האמורה ומיתהתכנית
הגלי מרום ובניה דאר90000כתובת: ת.ד. ל, לתכנון

 .04-6987734פקס: 04-6919806: 'טל13110צפת
המחו הועדה צפון, כתובת: ת.ד. ובמשרדי זית, מחוז

עלית, טלפון:  595 המעוניין .04-6508508נצרת כל
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.     פתוחים
  
  

הגליל מרום מקומי תכנון   מרחב
אישור בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0274464-209  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965 -והבניה, תשכ"ה אישור  תכנית , בדבר
בהסכמה: 209-0274464מספר וחלוקה איחוד

במגרש בניה קווי   אמירים. - 34והסדרת
  

הבאות:  לתכניות ג/המתייחסת   6747שינוי
  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
הגליל מקומית: מרום רשות

  ישוב: אמירים
  

התוכנית:  דונם2.5350שטח
  

  וחלקות: גושים
חלקות: 13912גוש:    2חלקי

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
בהסכמה וחלוקה   איחוד

  

בתאריךבעיתונותפורסמההתכניתהפקדתעלהודעה
עמוד ,7109מספרפרסומיםובילקוט27.07.15

  .03.09.15בתאריך ,8577
  

המקומית הועדה נמצאת: במשרדי האמורה התכנית
הגליל". כתובת: ת.ד.  ובניה "מרום דאר90000לתכנון

-04פקס: 04-6919806טלפון: 13110צפת
צפון,  .6987734 המחוזית, מחוז הועדה ובמשרדי

עלית, טלפון:  595כתובת: ת.ד.   .04-6508508נצרת

שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין כל
לקהל.   פתוחים   האמורים

  

סופר   עמית
המקומית הועדה   יו"ר
מרום ולבנייה   הגליללתכנון

  
  

הדרום מחוז
  

אילת מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תוכנית אישור בדבר   הודעה

0257345-602  
לסעיף הודעה , בהתאם בזה התכנוןלחו 117נמסרת ק

אישור1965 - והבניה, התשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית
לתכנית602-0257345מספר כפופה זו תכנית

מס'  על  440/מק/2 -ו 417/מק/2, 214/03/2מפורטת
זו.הוראותיהכל בתכנית הכלולים השינויים   , למעט

  

המפרץ (אילת) בע"מ.המבקש:   א.י. מול
  

התכנית:   דונם.3.371  שטח
  

  4, כוכב6אילת, שחמון, רובעמיקום:
  

וחלקות:   גושים
  א'.695, מגרש125, חלקה40128גוש

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
תת  ) 1 בניין קו וחדרקביעת בריכה למטרת קרקעי

בלבד, מאושר סעיף 1מ', מוצע 3מכונות מ' לפי
  .4א(א)62

עמודי  ) 2 לרבות ומצללות לגזוזטראות בנין קו קביעת
מאושר קונסטרוקטיביים מ'  1מ' מוצע 3תמיכה

סעיף   .4א(א)62לפי
בניה: מאושר  ) 3 זכויות מוצע1881תוספת מ"ר

תוספת: 2231 סה"כ סעיףמ"ר350מ"ר לפי
  ).1(א)( 16א(א)62

מהנדס  ) 4 מול לתאום בכפוף הגמר בחומרי שינוי
לפי הקיימים למבנים התאמה על שמירה וע"י העיר

  .5א(א)62סעיף
של  ) 5 לאורך עד הגזוזטראות בליטת אורך  3הגדלת

וללא קונסטרוקציה מהנדס לאישור מ' בכפוף
סעיף ע"פ לגזוזטראות הבנין מקווי חריגה

  .9א)א(62
בנין  ) 6 לקו תתנקודתי 0שינוי קיימת, - לחניה קרקעית

סעיף   .  4א(א)62לפי
  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר14/1/16 הפרסומים התשע"ו  7198, ובילקוט
  .3/2/16,  בתאריך3179-3178עמוד

  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובניה, תלתכ   פון:טל, 88000אילת ,14ד"נון

דרום 08 -6367114/5 מחוז המחוזית הועדה ובמשרדי
  פון:טל, 84100שבע -, באר68ד "ת 4תקווהברח' ה

בימים 08 -6263820 בה לעיין רשאי המעוניין וכל
לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים   ובשעות
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אילת מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תוכנית אישור בדבר   הודעה

0257469-602  
לסעיף הודעה , בהתאם בזה התכנוןלחו 117נמסרת ק

אישור1965 - והבניה, התשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית
לתכנית602-0257469מספר כפופה זו תכנית

מס'  על  440/מק/2 -ו 417/מק/2, 214/03/2מפורטת
זו. בתכנית הכלולים השינויים הוראותיה , למעט   כל

  

  המפרץ (אילת) בע"מ.א.י. מולהמבקש: 
  

התכנית:    דונם.11.714שטח
  

  מיקום: 
הבשמים6אילת, שחמון, רובע החורש1, דרך  6, כליל

  .9 - ו
  

וחלקות:   גושים
  .101,117, ח"ח123-124, חלקות40128גוש
  .184, ח"ח1, חלקה40129גוש

  

  .654 -א' ו655א', 657מגרשים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
קו  ) 1 וחדרקביעת בריכה למטרת קרקעי תת בניין

בלבד, מאושר סעיף 1מ', מוצע 3מכונות מ' לפי
  .4א(א)62

עמודי  ) 2 לרבות ומצללות לגזוזטראות בנין קו קביעת
מאושר קונסטרוקטיביים מ'  1מ' מוצע 3תמיכה

סעיף   .4א(א)62לפי
בניה: מאושר  ) 3 זכויות למגרשים6195תוספת מ"ר

סה"כ6945א' מוצע657א', 655, 654 מ"ר
סעיף 750תוספת:  לפי   ).1(א)( 16א(א)62מ"ר

מהנדס  ) 4 מול לתאום בכפוף הגמר בחומרי שינוי
לפי הקיימים למבנים התאמה על שמירה וע"י העיר

  .5א(א)62סעיף
של  ) 5 לאורך עד הגזוזטראות בליטת אורך  3הגדלת

וללא קונסטרוקציה מהנדס לאישור מ' בכפוף
סעיףחרי ע"פ לגזוזטראות הבנין מקווי גה
  .9א(א)62

ב' בהתאם655במגרש  ) 6 ממגורים יעוד א' שינוי
מבא"ת.   לנוהל

 -יח"ד 22יח"ד, מוצע:  23א' : מאושר: 657במגרש  ) 7
יח"ד  למגרש   א'.655העברת

 - יח"ד 32יח"ד, מוצע:  30א': מאושר: 655במגרש
יח"ד ממגרש 1יח"ד-ו 1תוספת   א'.657שהועברה

  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר14/1/16 הפרסומים התשע"ו  7198, ובילקוט
  .3/2/16,  בתאריך3179עמוד

  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובניה : לפוןט ,88000אילת 14, ת.ד. לתכנון

דרום 08 -6367114/5 מחוז המחוזית הועדה ובמשרדי
  : פוןטל, 84100שבע -, באר68ת.ד.  4תקווההברח'

  
  

בימים 08 -6263820 בה לעיין רשאי המעוניין וכל
לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

  

אלמקייס   משה
המקומית הועדה יו"ר מקום   ממלא

אילת ולבנייה   לתכנון
  
  

אשדוד מקומי תכנון מרחב
מקומית מפורטת תכנית אישור בדבר מספרהודעה

0288498-603  
במגרש בניה זכויות התכנית : תוספת   שם

יז', אשדוד 258מס קרקע, רובע   א' צמוד
לסעיף בהתאם הודעה בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965–והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
603-0288498מספר

  

התכנית: חלה שבהן   כתובות
י"ז. 6רח' נופך   , רובע

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
מחלקה: 2003גוש:    65, חלקה :  109, חלק

  

גובל : תכנון רלוונטימרחב   לא
  

בדונם :  התכנית   ד'. 0.599          שטח
  

קודמות: מאושרות תכניות לבין התוכנית בין   יחס
מס' תוכנית :  יחס: שינוי 3/135/03/3סוג

יחס: מס' תוכנית : סוג 2090/מק/3שינוי
  

התכנית מטרת
לקרקע, לפי .1 מעל עיקרי שטח בניה זכויות תוספת

והבניה.1)(א)(1(1א(א62סעיף התכנון ) לחוק
סעיף .2 אחורי, לפי בנין בקו נקודתי ) 4א(א)(62שינוי

והבניה. התכנון לחוק
סעיף .3 אדריכלי, לפי עיצוב בהנחיות ) 5א(א)(62שינוי

והבניה. התכנון לחוק
הוראות .4 מתוקף יעוד בלבד.שינוי מבא"ת

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
סה"כ .1 וחלוקת 85תוספת עיקריים שטחים מ"ר

המפורט לפי לקרקע ומתחת מעל הבנייה שטחי
 .5בטבלה

במקום .2 אחורי בנין בקו נקודתי מ'  5.40מ  6.0שינוי
בלבד. מדרגות חדר הבלטת עבור

חזיתות.  .3 חיפוי בנושא אדריכלי עיצוב בהנחיות שינוי
שימוש עדיותר חום/אדום בגוונים בריקים בחיפוי

החיפויים.30% מסה"כ
הוראות .4 ב' מתוקף א' למגורים ממגורים ייעוד שינוי

בניה זכויות תוספת בעקבות בלבד, זאת מבא"ת
לקרקע. ומתחת   מעל

  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר27/11/2015 פרסומים עמוד, 7196ובילקוט

  .01/02/2016בתאריך, 3087
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המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ת.ד.  הקריה אשדוד עירית אשדוד. בית ובניה לתכנון

08-8677810 -פקס  08-9568168פוןטלאשדוד. 28
דרום.  ובניה, מחוז לתכנון המחוזית הועדה במשרדי וכן

התקווה   פוןשבע. טל-, באר68ד", ת4רחוב
בימים, 08 –6263757 בה לעיין רשאי המעוניין כל

לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים   ובשעות
  

ליברמן   מרדכי
המקומית הועדה יו"ר מקום   ממלא

אשדוד ולבנייה   לתכנון
  
  

שדרות מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תוכנית הפקדת בדבר   הודעה

0403394-611  
לסעיף בהתאם הודעה בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
לתכנון מהחוזית הועדה ובמשרדי שדרות ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת דרום מחוזית ועדה מחוז ובניה

הבאות:   611-0403394מספר לתכניות שינוי המהווה
115/03/21    

  

הכלול ומקומם:   השטחים בתכנית   ים
  171מגרש:   60חלקה:   1881גוש: 
  8חלקה:   1896גוש: 

מקומית: שדרות   רשות
  

טרבלסיע"ש:   גבי
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מ צפוני בניין קווי בניין 3 - ל 6-שינוי קווי מ' , שינוי

מ של 03 -ל 5 -מערבי עילי בניין קו מ'  1.2מ' וקביעת
ק מלפרגולה/מרפסת, שינוי מזרחי בניין  2.7 -ל 3 - ווי

של דרומי עילי בניין קו מ'  3מ', קביעת
  לפרגולה/מרפסת.

  

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

תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ובניה לתכנון המקומית הועדה בעיתונים, למשרדי

הועדהשדרות. למשרדי יומצא התנגדות העתק
בגין) טלפון דרך על ספרא   המקומית (כיכר

08-6620275  
  

ולא תתקבל לא לתכנית הוגדהתנגדות כן אם אלא תדון
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבנייה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989סמכויות
  

קלימי   אלעד
המשנהועדיו"ר   ת

שדרות ולבנייה   לתכנון

מקומי תכנון מזרחינגבמרחב
מס'   מקומית מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

0286930-652
ל בהתאם הודעה בזה התכנון 89סעיףנמסרת לחוק

ה, 1965-התשכ"ה הועדה במשרדי לתכנוןכי מקומית
מזרחי נגב מפורטת, ובניה תכנית   מופקדת

652-0286930   
  

מס'ה לתכנית שינוי   :מהווה
 . 91/במ/7- ו6/177/02/7

  

התכנית:כתובת חלה שבהן
 64מגרש: , 6שכונה: , ישוב: חורה

  

התכנית:   הוראות   עיקרי
סעיף עפ"י מגורים למבנה בנין קווי  )4א'(א)( 62שינוי

סעיף וע"פ בתשריט כמסומן והבניה התכנון לחוק
ב2)(א)(16א(א)(62 בניה זכויות משטח7%-) הגדלת

המגרש.  
  

בתכנית,  לעיין רשאי המעוניין ובשעותכל בימים
פתוחים האמורים המעונייןשהמשרדים לקהל, כל

עצמו הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין
סעיףנפגע פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על
התנגדות 100 להגיש מיוםלחוק, רשאי חודשיים תוך

הועדה ברשומות, למשרדי זו הודעה של פרסומה
ובהמרחבית מזרחי, רח' קק"לניהלתכנון , 139נגב

אחרונות, ב"ש. ידיעות 08/6230966טל. בית
  

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

היא שעליהן העובדות לתקנותאת ובהתאם מסתמכת
לתכנית,  בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

וסמכויות עבודתו), התשמ"טחוקר  . 1989סדרי
  

בונפלד   דוד
המ הועדה   רחביתיו"ר

מזרחי נגב ולבנייה   לתכנון
  
  

עומר מקומי תכנון   מרחב
מספר:  מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0357962-614  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרה לחוק

המקומית, 1965- והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי כי
ובמשרדילתכנון עומר לתכנוןובניה המחוזית הועדה

מפורטת / מספר: תכנית מופקדת הדרום ולבניה, מחוז
614-0357962  

  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
  1013/מק/14,  148/במ/14

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  עומר 2פרגרחוב:  , ישוב: עומר

  

וחלקות:   גושים
  97חלקה: 38580גוש: 
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התכנית:עיקרי   הוראות
עד    - פרטית שחייה לבריכת בניין קווי שינוי / קביעת

ועד 2.0מ' (במקום 1.3 צדדית מ'  1.2 מ') בחזית
קדמית.  5.0(במקום   מ') בחזית

קדמית- לחזית הפונה הבריכה של הבניין קו  –אורך
  מ'. 14

הצדדית- לחזית הפונה הבריכה של הבניין קו אורך
  מ'. 5 –

  

שהכל ובשעות בתכנית, בימים משרדיםהמעוניין  לעיין
לקהל. כל פתוחים אוהאמורים בקרקע, בבנין המעונין

ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל
סעיף פי על לכך הזכאי כל לחוק,  100התכנית, וכן

של פרסומה מיום חודשיים תוך התנגדות להגיש רשאי
הפרסומ בין המאוחרת בעיתונים, למשרדיההודעה ים

המסחרי, ת. ד.   ולבניה, במרכז לתכנון המקומית הועדה
. העתק08 - 6291140-4פוןטל84965עומר 1

לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות
התקוהולבניה טל:  4, רחוב   .6296444ב"ש

  

כן,  תידון, אלא, אם ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
בפירוט בכתב המאמתהוגשה תצהיר ובלווי הנמקות

לתקנות   ובהתאם מסתמכת היא העובדות  שעליהן את
לתוכנית,  בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), התשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  

בדש   פיני
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה   עומרלתכנון
  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 49683-06-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

וסחר  תעשיות  מילניום  לאנד  פוד  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-425679-1, אצל וותד מחמוד, רח' אבן סינה 9, 

ירושלים 95915,

והמבקש: עבדאללה טאהה, ע"י ב"כ עו"ד אחמד עבידאת, 
טל'  ,9167201 ירושלים   ,67219 ת"ד   ,17 אלאצפהאני   מרח' 

02-6276644, פקס' 02-6277315.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.9.2016 בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.15.4.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אחמד עבידאת, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 18599-04-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק העמותה לשיקום והצלת בעלי חיים בסיכון, 
ע"ר 58-055769-2,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

13.7.2016, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.30.6.2016

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 30.6.2016

                                                  מירית כנרי, עו"ד
                                                מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

                                                       רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 34981-03-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ג'ינוס קול בע"מ, ח"פ 51-487382-7,

זינגל,  משה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  כהן  דרור  והמבקשים: 
המפרק הזמני, מרח' ז'בוטינסקי 33 )מגדל התאומים 1(, רמת גן 

52511, טל' 03-5243381, פקס' 03-5243387.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.6.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 15.6.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

משה זינגל, עו"ד  
המפרק הזמני  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 38167-03-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת וויס טורס בע"מ, ח"פ 51-318274-7,

מרח'  הירש,  מיה  עו"ד  ב"כ  ע"י  הירש,  יצחק  והמבקש: 
153- פקס'   ,03-6515486 טל'   ,6706527 אביב  תל   ,13 הפלמ"ח 

.maya.hirsh.law@gmail.com 36515486, דוא"ל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.6.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   16.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.19.6.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מיה הירש, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 33610-04-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  נבונה  חקלאות  גנים  חברת  פירוק   ובעניין 
51-380780-0, מדרך אבא הלל 7, רמת גן 5252204.

והמבקשת: חברת ב.ס.ר אגריקום בע"מ, ח"פ 51-335699-8, 
ע"י ב"כ ממשרד עו"ד ערן קנר ושות', שד' שאול המלך 35, בית 

אמריקה, תל אביב, טל' 03-6969701, פקס' 03-6969705.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.7.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 3.7.2016.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 18.6.2016.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ערן קנר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 44375-03-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מרום סיטי בע"מ, ח"פ 51-414430-2, 
מדרך בגין 132, תל–אביב-יפו.

עו"ד  הזמני,  המפרק  ע"י  אח',  ו–3  ברדה  יעקב  והמבקשים: 
איתן ארז, מדרך מנחם בגין 23, תל אביב, טל' 03-5669002, פקס' 

,03-5669001

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.7.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 27.6.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

איתן ארז, עו"ד  
המפרק הזמני  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 32140-02-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ  בע"מ,  ופרויקטים  תחזוקה  בסו  חברת  פירוק  ובעניין 
,51-302617-9

והמבקש: עווד גאודאת, ע"י ב"כ עו"ד שאדי מחול, רישיון 
עכו   ,578 ת"ד   ,65 עמי  בן  מרח'  בסול,  שאדי  ו/או   37402 מס' 

24104, טל' 04-9561427, 054-6617066, פקס' 04-9912228.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.7.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.15.6.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שאדי מחול, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 65152-03-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  המערבי  הגליל  הוסטל  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-351538-7

והמבקשים: דוד בן שטרית ואח', ע"י ב"כ עו"ד סאהר חרב, 
מת"ד 33, דיר אל אסד 2018800.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.7.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30 

ביום 15.6.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

סאהר חרב, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 30272-04-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת עזורה נדל"ן בע"מ, ח"פ 51-423559-7, 
מרח' הגדעונים 22, זכרון יעקב 3090000.

בתפקידו   ,10902 מס'  רישיון  נשר,  נפתלי  עו"ד  והמבקש: 
החברה,  של  ההליכים  הקפאת  בהליכי  )לשעבר(  זמני  כנאמן 

מרח' שמריהו לוין 4, חיפה 33101, טל' 04-8677567.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.9.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל או לידי עו"ד ליאור מזור, המפרק 
הזמני, רח' שיבת ציון 21, חיפה, לא יאוחר משעה 12.00 ביום 

.5.9.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 נפתלי נשר, עו"ד, המבקש

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 39189-04-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת יהב קפיטל בע"מ, ח"פ 51-515536-4, 
מרח' העצמאות 12, זיכרון יעקב 3094712.

בתפקידו   ,10902 מס'  רישיון  נשר,  נפתלי  עו"ד  והמבקש: 
החברה,  של  ההליכים  הקפאת  בהליכי  )לשעבר(  זמני  כנאמן 

מרח' שמריהו לוין 4, חיפה 33101, טל' 04-8677567.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.9.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.5.9.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 נפתלי נשר, עו"ד, המבקש

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 39256-04-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

בע"מ,  ונכסים  השקעות  ש.ע.  שקד  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-387810-8, מרח' הגדעונים 22, זיכרון יעקב 3090000.

בתפקידו   ,10902 מס'  רישיון  נשר,  נפתלי  עו"ד  והמבקש: 
החברה,  של  ההליכים  הקפאת  בהליכי  )לשעבר(  זמני  כנאמן 

מרח' שמריהו לוין 4, חיפה 33101, טל' 04-8677567.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.9.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.5.9.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 נפתלי נשר, עו"ד, המבקש
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 39299-04-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  הובלות  עזורה  חברת  פירוק   ובעניין 
51-494205-1, מרח' הגדעונים 22, זיכרון יעקב 3090000.

בתפקידו   ,10902 מס'  רישיון  נשר,  נפתלי  עו"ד  והמבקש: 
החברה,  של  ההליכים  הקפאת  בהליכי  )לשעבר(  זמני  כנאמן 

מרח' שמריהו לוין 4, חיפה 33101, טל' 04-8677567.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.9.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.5.9.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 נפתלי נשר, עו"ד, המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 11316-09-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מת"ש הנדסה בע"מ, ח"פ 51-354602-8, 
מרח' יד רמב"ם, מיקוד 9979300,

והמבקשת: רוני מצלאוי, ע"י ב"כ עו"ד פבל מורוז, רישיון 
יוסף  ו/או  וייס  אלכסנדר  ו/או  סניגיר  יוליה  ו/או   18651 מס' 
 ,22 סחרוב  מרח'  רועי שפריר,  ו/או  אוסטפלד  בן  ו/או  פיטלמן 

ראשון לציון 75707, טל' 03-9412222, פקס' 03-9412202.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.9.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.7.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 13.30 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 3.7.2016.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

פבל מורוז, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 27499-03-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  הולדינגס  דיגיטק  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-401709-4

והמבקש: בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ )פתח תקווה( )651(, ח"פ 
52-002928-1, מרח' שטמפפר 12, פתח תקווה, ע"י ב"כ עו"ד י' 

גבור, מרח' החשמונאים 100, ת"ד 57472, תל אביב 615723.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.6.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.18.6.2016

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 18.6.2016.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

י' גבור, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 27644-03-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,   1993 דיגיטק  אס.אם  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-181626-6

והמבקש: בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ )פתח תקווה( )651(, ח"פ 
52-002928-1, מרח' שטמפפר 12, פתח תקווה, ע"י ב"כ עו"ד י' 

גבור מרח' החשמונאים 100, ת"ד 57472, תל אביב 615723.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.6.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.18.6.2016

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 18.6.2016.



6109 ילקוט הפרסומים 7263, ג' באייר התשע"ו, 11.5.2016 

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

י' גבור, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 34218-03-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת שקד את שגב ניהול, ייעוץ והשקעות 
בנדל"ן בע"מ, ח"פ 51-497890-7,

ח"פ בע"מ,  אנרגיה  שירותי  ג'.ק   והמבקשת: 
51-315266-0, מרח' האורגים 35, אשדוד.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.6.2016 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 13.6.2016.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מקסים בן–עזרא, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 5235-04-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  קפה  בתי  ניהול  מ.נ.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-407153-9

והמבקשים: דניאל אבוטבול ועובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד 
ליטל גל, מרח' הגבעה 4, רמת השרון, טל' 077-4242987, פקס' 

.03-5470532

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.7.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 18.6.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ליטל גל, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 23824-04-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

והתאורה  הקול  טכנאי  ארגון  העמותה  פירוק  ובעניין 
בישראל, ע"ר 58-056666-9,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.7.2016, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.23.6.2016

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 23.6.2016.

                                                    מירית כנרי, עו"ד
                                                מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

                                                         רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 28314-04-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,   )1998( מיזרונים  כדורי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-267852-5

והמבקשת: חברת חרבאווי לתעשייה ולמסחר בע"מ, ע"מ 
56-240754-4, ע"י ב"כ עו"ד יפתח אבן עזרא, מרח' נירים 3, תל 

אביב 6706038, טל' 03-6886565, פקס' 03-6886566,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.7.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
הופיע  ל  רשאי  לכך,  להתנגד  או  הבקשה  בעניין  צו  במתן 
בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 21.6.2016.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יפתח אבן עזרא, עו"ד  
בא כוח המבקשת  



ילקוט הפרסומים 7263, ג' באייר התשע"ו, 11.5.2016  6110

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 8034-04-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  הלבשה  רץ'  ריץ'  י.ט  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-468000-8

והמבקשים: 1. אולגה זגורודני. 2. ילנה גנז'יבייב. 3. נטליה 
חייטין. 4. נינו גונדיאשוילי, ע"י ב"כ עו"ד נתן )נתי( ברבי, מרח' 
יסקי 10, באר שבע 84222, טל' 08-6655353, פקס' 08-6655353, 

.nathanadv@bezeqint.net דוא"ל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

18.7.2016 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.00 

ביום 27.6.2016.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 4.7.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

נתן )נתי( ברבי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

הודעה על מתן צו פירוק

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 14723-09-14

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת בטון קדמאני בע"מ, ח"פ 51-090644-9, 
מגדל   ,4 ברקוביץ  מרח'  הירשמן,  גיל  עו"ד  החברה,  נאמן  ע"י 
main@gilhir. דוא"ל   ,61181 אביב  תל   ,18198 ת"ד  המוזאון, 

co.il, טל' 03-6935277, פקס' 03-6935177,

נמסרת בזה הודעה, כי לפי החלטת בית המשפט המחוזי 
הנושים  הסדר  להוראות  ובהתאם   10.4.2016 מיום  בנצרת 

שאושר ביום 19.3.2015, ניתן צו פירוק כנגד החברה.

עו"ד גיל הירשמן כנאמן החברה, ישמש גם כמפרקה וזאת 
בלי לפגוע בהסדר הנושים.

באמצעות  מעוניין  צד  לכל  יומצא  הפירוק  מצו  העתק 
דוא"ל עם קבלת דרישתו בכתב לדוא"ל הנ"ל.

 גיל הירשמן, עו"ד, נאמן

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

מיידלע בע"מ
)ח"פ 513550541(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה   23/06/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' אלעזר דוד 17, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רחל רלי ארביב, עו"ד, מפרקת

הודו ונצ'רס החזקות בע"מ
)ח"פ 514054303(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
גלעד  תיק  אצל   ,10:00 בשעה   10/07/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קינן בלחרסקי, משרד עורכי דין, רח' דרך בגין  132, תל–אביב- 
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

בועז רעם, מפרק

י.י. כהן תנופה בע"מ
)ח"פ 512855057(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14/07/2016 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
דיזינגוף 50, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלון איזנברג, עו"ד, מפרק

כ.ב. טק בע"מ
)ח"פ 514955350(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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תתכנס ביום 14/07/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הרימון  
8/34, גבעת שמואל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

סולומון בעער, מפרק

דונליאלה רדן בע"מ
)ח"פ 512676453(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14/07/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הרב 
קוק 41, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד לוינשטין, מפרק

גסטרונורם שירותים ומסחר )1998( בע"מ
)ח"פ 512600040(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14/07/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' פייר 
קניג 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עוזיאל אברהם, מפרק

רפאל בן-נון בע"מ
)ח"פ 512854167(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14/07/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' אהוד  
22/4, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

צבי רוני, מפרק

שיא-טאקט בע"מ
)ח"פ 514802008(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 09/05/2016 

רפאל  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 
טל'  ,3326518 תל–אביב-יפו   ,10 מרגוע  מרח'  כהן,   עמית 

052-2672948, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

רפאל עמית כהן, מפרק 

פלג טל נכסים בע"מ
 )ח"פ 513750786(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 09/05/2016  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתי  טל, 
למפרק   ,052-7788878 טל'  תל–אביב-יפו,   ,3 החי"ל  שד'  מרח' 

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.

מתי טל, מפרק 

י.צ.כ שרותי הסעות )1998( בע"מ
)ח"פ 512714072(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 09/05/2016  
רבקה   את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק  התקבלה החלטה 
כהן, מרח' דגניה 72, רעננה, טל' 077-5548433, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

רבקה כהן, מפרקת

קמין & amp גריל בע"מ
)ח"פ 514664119(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 05/05/2016  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,52521 גן  רמת   ,29 היצירה  מרח'  דורון,  נתן   יוסף   יובל 

03-5784578, 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.

יובל יוסף נתן דורון, עו"ד, מפרק 

המחדש תעשיות משאבות בע"מ
)ח"פ 511254138(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 08/05/2016  
יעקב   את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק   ,052-8290300 טל'  ביאליק,  קרית   ,17 פטל  מרח'  בנוש, 

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.

יעקב בנוש, מפרק 

אנשים 2006 )א.ת.( בע"מ
)ח"פ 513823856(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 09/05/2016 
ולמנות את מאיה  לפרק את החברה מרצון  התקבלה החלטה 
טל' תל–אביב-יפו,   ,15 מסלאויטה  האחים  מרח'  און,   בית 

03-6272021, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

מאיה בית און, עו"ד, מפרקת 

ספורט 1 הפקות בע"מ
)ח"פ 514414556(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 09/05/2016 
ולמנות את מאיה  לפרק את החברה מרצון  התקבלה החלטה 
טל' תל–אביב-יפו,   ,15 מסלאויטה  האחים  מרח'  און,   בית 

03-6272021, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

מאיה בית און, עו"ד, מפרקת 

טימורין )2006( בע"מ
)ח"פ 513792242(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   20/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  ,5268102 גן  רמת   ,7 מנחם  בגין  דרך  מרח'  ברק,   צביקה 

03-6114485, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

  01/09/2016 ביום  הנ"ל תתכנס  סופית של החברה  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.         

צביקה ברק, עו"ד, מפרק 

מור-יוסף ייזום ופיתוח בניה בע"מ
)ח"פ 513364943(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   05/05/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
65, תל–אביב-יפו, טל' 03-5622065,  דוד אבגי, מרח' דרך בגין 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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



6113 ילקוט הפרסומים 7263, ג' באייר התשע"ו, 11.5.2016 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/09/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

דוד אבגי, רו"ח, מפרק 

ע.ד.ש. הנדסה ופרוייקטים בע"מ
)ח"פ 512561796(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   09/05/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמיר  

וינר, מרח' לוטם 16, תמרת, טל' 052-5698375, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/07/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

עמיר וינר, מפרק 

אלת הים מרכז צלילה וטיפולים בע"מ
)ח"פ 513897538(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14/07/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' פנחס  
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  55, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלעד טננבאום, עו"ד, מפרק

מחייכים בגדול בע"מ
)ח"פ 513583302(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   10:00 בשעה   14/07/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
8, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,  רח' השלום 

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

אסטלה סילביה בר ניר, מפרקת

אלקילו מסעדות )1995( בע"מ
)ח"פ 512105636(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14/07/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' רמות  
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רמות,   ,13
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מנחם אלקין, מפרק 

מ.ג מחסני השרון בע"מ
)ח"פ 514291764(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10/07/2016 בשעה 13:00, במשרד בן בסט, פורת 
ושות', חברת עורכי דין, רח' הארבעה 21  תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

משה בן בסט, עו"ד, מפרק 

אמ.ג'י.טי.אף ניהול קרנות גידור בע"מ
)ח"פ 514942408(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17/07/2016 בשעה 10:00, אצל שנהב ושות', 
עורכי דין ונוטריון, רח' הנחושת 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

אם.ג'י.טי.אף ניהול השקעות בע"מ
)ח"פ 514942390(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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שבע תורג'מן, מרח' אורן 14א, עפולה, טל' 04-6400779, למפרקת 
החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11/09/2016  
 ,80 מנחם  בגין  שד  רח'  פרץ,  שחר  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עפולה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.         

בת שבע תורג'מן, מפרקת 

יורו אבני השקעות בע"מ
)ח"פ 513958462(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   10/05/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
1, רעננה, טל' 09-7416283, למפרק  נחמיה  יעקב, מרח' שברץ 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/09/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,13:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

נחמיה יעקב, עו"ד, מפרק 

אשר צנגר בע"מ
)ח"פ 51-143254-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.5.2016, התקבלה 
רגב,  גל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' השרון 16, כפר סבא, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

הנ"ל תתכנס ביום 17/07/2016 בשעה 10:00   אצל שנהב ושות', 
עורכי דין ונוטריון, רח' הנחושת 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

אי סי קיו בע"מ
)ח"פ 512637588(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22/04/2016 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב לוינסון, מרח' 

הפרחים 38, רעננה, טל' 054-6598262, 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 לוינסון, מפרק 

אולטימייט אדוונטג' אחזקות בע"מ
)ח"פ 512819905(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/05/2016  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ליאור בתיה בירנבאום, מרח' אלון יגאל 55, תל–אביב-יפו, טל' 

054-4331191, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

ליאור בתיה בירנבאום, עו"ד, מפרקת 

מתנאל שיווק ומכירה בע"מ
)ח"פ 514174036(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   10/05/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בת 
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פסגת המזרח בע"מ
)ח"פ 51-331397-3(

)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   ,5.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן 

חיים שאקי, מרח' כנפי נשרים 15, ירושלים, 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.

 ,19.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן חיים שאקי, מפרק

ספורטופ זיוה בע"מ
)ח"פ 51-298142-4(

)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   ,14.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יניב מעבי, מרח' בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2, קומה 26, בני ברק, טל' 

03-7522722, 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.

 ,14.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

יניב מעבי, עו"ד, מפרק

ב.ב.ג' ושות' נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-466188-3(

)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 
כללית של  כי באסיפה  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
התקבלה   ,16.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

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

גל רגב, עו"ד, מפרק

בראנד מיתוג בע"מ
)ח"פ 51-426001-7(

)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 17.4.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב משה פורר, מקיבוץ 

פלמחים, ת"ד 92, ד"נ עמק שורק 76890, למפרק החברה.

יואב משה פורר, מפרק

טהירו טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-506752-8(

)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 18.4.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  פלום,  איל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

כנרת 5, מגדל ב.ס.ר 3, בני ברק, למפרק החברה.

איל פלום, עו"ד, מפרק

מאה שערים תקשורת
)ח"פ 51-212262-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,5865 ת"ד  ירושלים,   ,46 הבירה  ארזי  מרח'  סופר,  רבקה 

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.

 ,16.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רבקה סופר, מפרקת
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 ,21.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, במשרדי בעז נאור ושות', משרד עורכי דין, מתחם 
סופי של  דוח  הגשת  לשם  גן שמואל,  קיבוץ  מול  גרנות,  מפעלי 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איל קרמר, עו"ד, מפרק

א.ס. דפנה נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-431351-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אייל דפנה, מרח' הרב עמיאל 13, הרצליה, טל' 053-5200741, 

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 1.8.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל דפנה, מפרק

אלנט טכנולוגיות מתקדמות בחינוך בע"מ
)ח"פ 51-478580-7(

)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   ,15.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,09-7656262 טל'  סבא,  כפר   ,42 וייצמן  מרח'  שרייבמן,  תרצה 

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 1.8.2016, בשעה 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  דין,  עורכי  שרייבמן-לביא,  במשרדי   ,9.00
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

תרצה שרייבמן, עו"ד, מפרקת

את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,054-2803005 טל'  חיפה,   ,13 אלמוג  מרח'  ג'מיל,  בן  בילאדי 

למפרק החברה.

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

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

 ,15.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל רו"ח, עו"ד רוזי פקירו, רח' מונטיפיורי 41, פתח 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל  תקווה, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בילאדי בן ג'מיל, מפרק

ש. שי הסעות בע"מ
)ח"פ 51-395716-7(

)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   ,15.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גת,  קריית  סנטר,  גת  קניון   ,5 הגפן  מרח'  אבוקסיס,   נתנאלה 

טל' 073-7431763, 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.

 ,17.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נתנאלה אבוקסיס, עו"ד, מפרקת

טל פון - פון )2001( בע"מ
)ח"פ 51-312055-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,04-6341973 טל'   ,3881100 ד"נ חפר  גרנות,  קרמר, ממתחם  איל 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אחיעד הראל, מרח' מדינת היהודים 89, הרצליה, טל' 09-9500555, 

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.

 ,21.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי עורכי דין קצנל צימנט פרנק, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אחיעד הראל, עו"ד, מפרק

איל שפילברג בע"מ
)ח"פ 51-429221-8(

)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   ,25.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
נאורה סידי, מרח' העצמאות 37, חיפה, טל' 04-8330693,  עו"ד 

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.

 ,25.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאורה סידי, עו"ד, מפרקת

מרקם ייזום ד.א. בע"מ
)ח"פ 51-369824-1(

)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   ,27.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן בר, 

מרח' בראון 4, הרצליה, 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 1.9.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00

אפ אס אר סי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-395935-3(

)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   ,10.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אייל סילמן, מרח' דרך מנחם בגין 23, תל אביב, טל' 03-7103111, 

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.

 ,13.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל סילמן, עו"ד, מפרק

עולם המטבע בע"מ
)ח"פ 51-524705-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
קארין פל שייך', מרח' טום לנטוס, 17/11, נתניה, טל' 054-4249696, 

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.

 ,20.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל איתי וקארין פל שייך, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

קארין פל שייך, עו"ד, מפרקת

שלו וידאו סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-352475-1(

)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   ,19.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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אר.פי.ג'י. יזמות בע"מ
)ח"פ 51-526714-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
רות  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

פולצ'ק, מרח' מנוחה ונחלה 35א, רחובות, 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.

 ,11.9.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.30, אצל עו"ד אפי זילבר, רח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

רות פולצ'ק, מפרקת

החברה החדשה לציונות - פיתוח הנגב והגליל בע"מ
)ח"פ 51-356545-7(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,18.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
יחיאל לייטר, מרח' הלילך 5, עלי 44828, טל' 052-6070841, 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.

 ,20.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד הראל ארנון, רח' הרטום 16, ירושלים, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

יחיאל לייטר, מפרק

  

  

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

אילן בר, מפרק

רוגוטרייד בע"מ
)ח"פ 51-513895-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
יניב  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
רוגובסקי, מרח' נחל קמה 10, כפר יונה, טל' 052-8548943, 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 1.9.2016, בשעה 
12.00, אצל בלס, יוקל, פרובק - רואי חשבון, רח' דרך מנחם בגין 88, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב רוגובסקי, מפרק

תמר רפפורט אחזקות נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-308137-2(

)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   ,25.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
סוהייל סאלם, מרח' הלסינקי 20, תל אביב 62996, טל' 03-6962173, 

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 4.9.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סוהייל סאלם, עו"ד, מפרק




