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הודעה בדבר החלטת הוועדה למינוי קאדים
לפי כללי הקאדים )סדרי דיון ועבודה של הוועדה למינוי 

קאדים(, התשנ"ו-1996

לפי סעיף 13 לכללי הקאדים )סדרי דיון ועבודה של הוועדה 
למינוי קאדים(, התשנ"ו-11996, אני מודיעה כי בישיבת הוועדה 
למינוי קאדים שהתקיימה ביום כ"ט בניסן התשע"ז )25 באפריל 
הקאדים,  לחוק   3 לסעיף  בהתאם  הוועדה,  החליטה   )2017
התשכ"א-21961, להציע לנשיא המדינה את המועמדים שלהלן:

השרעי  הדין  בבית  קאדי  לכהונת  זחאלקה  איאד  הקאדי 
לערעורים;

עורכת הדין הנא ח'טיב לכהונת קאדית בבית דין שרעי אזורי;

עורך הדין מחמוד עאזם לכהונת קאדי בבית דין שרעי אזורי;

עורך דין ת'רות מדלג' לכהונת קאדי בבית דין שרעי אזורי;

סאלם אלסאנע לכהונת קאדי בבית דין שרעי אזורי.

א' באייר התשע"ז )27 באפריל 2017(
)חמ 3-260-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים   

                                      יושבת ראש הוועדה למינוי קאדים
ק"ת התשנ"ו, עמ' 433.  1

ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשס"ב, עמ' 505.  2

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

לעבודה,  הדין  בית  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ט-11969, ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אנו 
ממנים בזה את יגאל גלם, שופט של בית הדין האזורי לעבודה, 

לסגן נשיא בית הדין האזורי לעבודה בחיפה.

כ"ג באדר התשע"ז )21 במרס 2017(
)חמ 3-1363-ה3(

                                 חיים כץ                איילת שקד
                          שר העבודה הרווחה      שרת המשפטים

                        והשירותים החברתייים

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 303.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  2

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981

ילדים,  אימוץ  לחוק  36)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
רישום  מס'  אלנתן,  דניאלה  את  ממנה  אני  התשמ"א-11981, 
החוק  לעניין  והצפון,  חיפה  באזור  סוציאלית  לעובדת   ,17096

האמור.

י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017(
)חמ 3-475-ה2(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה    
והשירותים החברתיים  

ס"ח התשמ"א, עמ' 293; התשע"א, עמ' 81.  1

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

אני  התשט"ו-11955,  הדיינים,  לחוק   24 לסעיף  בהתאם 
מודיע על גמר כהונתו של הרב אברהם שמן, אב בית הדין הרבני 
האזורי ברחובות, ביום י"א בטבת התשע"ז )9 בינואר 2017(, עקב 

פרישתו לגמלאות.

י"א בטבת התשע"ז )9 בינואר 2017(
)חמ 3-403-ה9(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ח, עמ' 431.  1

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה 
ניקוז  מפני שיטפונות, התשי"ח-11957, שתכנית הניקוז "תכנית 
להסדרת נחל פחר 7-9327", שהחליטה עליה רשות ניקוז שקמה 
בשור, הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח במשרדי 

הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ניקוז  לרשות  להגיש  ניתן  האמור  החוק  פי  על  התנגדות 
שקמה בשור, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז שקמה בשור, רח' 
הגורן 6/2, פארק תעשיות עומר 64965.

ד' בטבת התשע"ז )2 בינואר 2017(
)חמ 3-71-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה 
מפני שיטפונות, התשי"ח-11957, שתכנית הניקוז "עדכון הסדרת 
ניקוז  רשות  עליה  שהחליטה  ארנה",  קניון  קטע  געתון  נחל 
גליל מערבי, הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח 

במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

התנגדות על פי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז גליל 
מערבי, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז גליל מערבי, ד"נ 
אשרת 25209.

ו' בתמוז התשע"ו )12 ביולי 2016(
)חמ 3-71-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1
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הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה 
ניקוז  מפני שיטפונות, התשי"ח-11957, שתכנית הניקוז "תכנית 
ניקוז  רשות  עליה  שהחליטה   ,"7-9325 עלקת  נחל  להסדרת 
שקמה בשור, הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח 

במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ניקוז  לרשות  להגיש  ניתן  האמור  החוק  פי  על  התנגדות 
שקמה בשור, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז שקמה בשור, רח' 
הגורן 6/2, פארק תעשיות עומר 64965.

ד' בטבת התשע"ז )2 בינואר 2017(
)חמ 3-71-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה 
ניקוז  מפני שיטפונות, התשי"ח-11957, שתכנית הניקוז "תכנית 
ניקוז  רשות  עליה  שהחליטה   ,"7-9326 להבים  נחל  להסדרת 
שקמה בשור, הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח 

במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ניקוז  לרשות  להגיש  ניתן  האמור  החוק  פי  על  התנגדות 
שקמה בשור, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז שקמה בשור, רח' 
הגורן 6/2, פארק תעשיות עומר 64965.

ד' בטבת התשע"ז )2 בינואר 2017(
)חמ 3-71-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1

הודעה על הקמת קרן
לפי חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, 

התשל"ה-1974

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ג2)ג( לחוק המכר 
דירות(, התשל"ה-11974,  רוכשי  )הבטחת השקעות של  )דירות( 
הקמתי קרן שמטרתה השבת סכומים בגובה רכיב המע"מ לקוני 

דירות, בעת מימוש בטוחות, בהתאם להוראות הסעיף האמור.

א' באייר התשע"ז )26 באפריל 2017(
)חמ 3-5456(

רוני חזקיהו  
החשב הכללי של משרד האוצר  

ס"ח התשל"ה, עמ' 14.  1

הודעה בדבר ביטול תקן
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן:

ת"י 15161 - קווים מנחים ליישום: ISO 9001 : 2001 בתעשיית 
המזון והמשקאות, מיוני 2003.

ד' בשבט התשע"ז )31 בינואר 2017(
)חמ 3-96-ה6(

                                                פנחס שחר
                           המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

ס"ח התשי"ג, עמ' 30.  1

הודעה על הקמת ועדת משנה לעניין תכניות 
מסוימות ביישובי מיעוטים בוועדה המחוזית לתכנון 

ולבנייה מחוז חיפה
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 11א2)ד( לחוק התכנון והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  כי  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
ט"ו  ולבנייה מחוז חיפה החליטה בישיבה מס' 20016001, מיום 
בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(, על הקמת ועדת משנה לעניין 

תכניות מסוימות ביישובי מיעוטים לפי סעיף 11א2)ב( לחוק.

ב' בניסן התשע"ז )29 במרס 2017(
)חמ 3-5435(

ליאת פלד  
ממלאת מקום יושב ראש הוועדה  

המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  
               

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ו, עמ' 42.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
 הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום י"א בשבט התשע"ז 
)7 בפברואר 2017(, בתיק בד"א 071/2016, החליט להטיל על גמאל 
חיר, רישיון מס' 17401, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת 

הדין לתקופה של ארבעים חודשים.

בספטמבר   1( התשע"ו  באב  כ"ח  מיום  ההשעיה  תוקף 
2016( )יום תחילת השעייתו בתיק בד"מ 4/15( עד יום ג' בטבת 

התש"ף )31 בדצמבר 2019(.

י"ב בשבט התשע"ז )8 בפברואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בטבת  י"ז  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,049/2016 בד"מ  בתיק   ,)2017 בינואר   15( התשע"ז 
להטיל על עו"ד ארנון לוי, רישיון מס' 7892, עונש של השעיה 
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

בפברואר   1( התשע"ז  בשבט  ה'  מיום  ההשעיה  תוקף 
2017( עד יום ד' באייר התשע"ז )30 באפריל 2017(.

ט' בשבט התשע"ז )5 בפברואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בשבט  ט"ז  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
063/2009, החליט  2017(, בתיק בד"מ  )12 בפברואר  התשע"ז 
עונש של   ,16873 מס'  רישיון  פופר,  אריק  אריאל  על  להטיל 
שנים  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק  השעיה 

עשר חודשים במצטבר לכל השעיה קודמת שהוא מרצה.

באב  ט"ו  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
 26( התשע"ט  בתמוז  כ"ג  יום  עד   )2018 ביולי   27( התשע"ח 

ביולי 2019(.

כ' בשבט התשע"ז )16 בפברואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בטבת  כ"א  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,058/2016 בד"מ  בתיק   ,)2017 בינואר   19( התשע"ז 
להטיל על רויטל מכלוף, רישיון מס' 63817, עונש של השעיה 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישים ימים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ד בשבט התשע"ז )20 בפברואר 
2017( עד יום כ"ג בניסן התשע"ז )19 באפריל 2017(.

כ"ד בשבט התשע"ז )20 בפברואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום ל' בשבט התשע"ז 
018/2017, החליט להטיל על  )26 בפברואר 2017(, בתיק בד"א 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,12911 מס'  רישיון  חסון,  כמאל 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושים חודשים.

כ"ט  מיום  רוצתה,  שכבר  השעיה  בניכוי  ההשעיה,  תוקף 
בשבט התשע"ז )25 בפברואר 2017( עד יום י"ג באב התשע"ט 

)14 באוגוסט 2019(.

ג' באדר התשע"ז )1 במרס 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיה חלקית של חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי 
 12( בכסלו התשע"ז  י"ב  ביום  הדין, בשבתו  עורכי  של לשכת 
על  להטיל  65/16, החליט   ,59/16 בד"א  בתיקי   ,)2016 בדצמבר 
השעיה  של  עונש   ,24310 מס'  רישיון  שעבאן,  אבו  תאיסיר 
חלקית מעיסוק במקצוע עריכת הדין, שייאסר עליו לעסוק בכל 
מקצוע שמיוחד לעורכי דין, למעט שני תחומים, האחד - ייצוג 
לפני בית הדין השרעי, והשני - ייצוג בהליכי הוצאה לפועל 
שאינם כוללים ליטיגציה, כלומר כל פעולה שנדרשת במסגרת 
או  רשם  לפני  דיון  או  הופעה  לפועל שאינה  הליכי ההוצאה 

שופט.

י"ט בכסלו התשע"ז )19 בדצמבר 2016(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לשכת  לחוק  78)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בשבט  ד'  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,010/2017 בד"מ  בתיק   ,)2017 בינואר   31( התשע"ז 
להטיל על נוחי דנקנר, רישיון מס' 10942, עונש של השעיה 

זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין.

 1( התשע"ז  בשבט  ה'  מיום  הזמנית  ההשעיה  תוקף 
שהוגש  בערעור  חלוט  דין  פסק  למתן  עד   )2017 בפברואר 

בע"פ 220/17 על פסק דינו של בית המשפט המחוזי.

ה' בשבט התשע"ז )1 בפברואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בטבת  ה'  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,034/2016 בד"מ  בתיק   ,)2017 בינואר   3( התשע"ז 
להטיל על רונן צרפתי, רישיון מס' 21659, עונש של השעיה 
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושים ושבעה 

חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ה' בטבת התשע"ז )3 בינואר 2017(
עד יום ז' בשבט התש"ף )2 בפברואר 2020(.

כ"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"ג בטבת התשע"ז 
על  להטיל  החליט   ,022/2016 בד"מ  בתיק   ,)2017 בינואר   11(
ענאן אבו רחמון, רישיון מס' 25816, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישים חודשים.

בנובמבר   1( התשע"ח  בחשוון  י"ב  מיום  ההשעיה  תוקף 
2017( עד יום ו' בחשוון התשפ"ג )31 באוקטובר 2022(.

כ"ה בטבת התשע"ז )23 בינואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י' בטבת התשע"ז )8 
בינואר 2017(, בתיק בד"מ 020/2016, החליט להטיל על פאדי זייד, 
רישיון מס' 41607, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין 

לתקופה של עשרים וארבעה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום י' בטבת התשע"ז )8 בינואר 2017( עד 
יום א' בשבט התשע"ט )7 בינואר 2019(.

כ"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
באדר  ח'  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
התשע"ז )6 במרס 2017(, בתיק בד"מ 098/2013, החליט להטיל 
על שי חיימוב, רישיון מס' 37116, עונש של השעיה מעיסוק 
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים במצטבר 

לכל תקופת השעיה קודמת.

בטבת  ה'  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
 16( י' בסיוון התשפ"ד  יום  2023( עד  )17 בדצמבר  התשפ"ד 

ביוני 2024(.

י"ד באדר התשע"ז )12 במרס 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
באדר  ט'  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
התשע"ז )7 במרס 2017(, בתיק בד"מ 009/2017, החליט להטיל 
השעיה  של  עונש   ,55796 מס'  רישיון  פדידה,  אליהו  על 
מעיסוק במקצוע עריכת הדין עד יום ד' בתשרי התשע"ח )24 
ולהסדר  הצדדים  להסכמות  בהתאם  וזאת   )2017 בספטמבר 

שקיבל תוקף של פסק דין.

באב  א'  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
 24( התשע"ח  בתשרי  ד'  יום  עד   ,)2017 ביולי   24( התשע"ז 

בספטמבר 2017(.

י"א באדר התשע"ז )9 במרס 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בטבת  י"ב  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,086/2016 בד"מ  בתיק   ,)2017 בינואר   10( התשע"ז 
להטיל על משה אליצור, רישיון מס' 52530, עונש של השעיה 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבע שנים.

תוקף ההשעיה מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( 
עד יום ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(.

כ"ה בטבת התשע"ז )23 בינואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
התשע"ז  בטבת  כ'  ביום  בשבתו  צפון,  הדין  עורכי  לשכת  של 
על  להטיל  החליט   ,001/2016 בד"מ  בתיק   ,)2017 בינואר   18(
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,18793 מס'  רישיון  בראנסה,  גמיל 
לכל  במצטבר  וחצי  חודש  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע 

עונש השעיה אחר.

בסיוון  כ"ד  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
באוגוסט   2( י' באב התשע"ז  יום  עד   )2017 ביוני   18( התשע"ז 

.)2017

כ"ה בטבת התשע"ז )23 בינואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ב' באייר התשע"ה 
על  להטיל  החליט   ,148/2013 בד"מ  בתיק   ,)2015 באפריל   21(
ענאן אבו רחמון, רישיון מס' 25816, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של 18 חודשים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ג בניסן התשע"ו )1 במאי 2016( עד 
יום י"א בחשוון התשע"ח )31 באוקטובר 2017(.

ו' בטבת התשע"ז )4 בינואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ד בטבת 
 התשע"ז )22 בינואר 2017(, בתיק בד"מ 072/2016, החליט להטיל על 
אורי אילון, רישיון מס' 22971, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 
עריכת הדין לתקופה של שנים עשר חודשים במצטבר לכל עונש 

השעיה אחר.

)1 באוקטובר  כ"ב בתשרי התשע"ט  מיום  תוקף ההשעיה 
2018( עד יום א' בתשרי התש"ף )30 בספטמבר 2019(.

כ"ז בטבת התשע"ז )25 בינואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ח בטבת 
 התשע"ז )26 בינואר 2017(, בתיק בד"מ 056/2016, החליט להטיל על 
חן קלמפנר, רישיון מס' 22856, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 
עריכת הדין לתקופה של חודשיים במצטבר לכל השעיה אחרת 

שהוא מרצה.

תוקף ההשעיה, מסיום השעיה קודמת, יום י"ג בתמוז התש"ף 
)5 ביולי 2020( עד יום ט"ו באלול התש"ף )4 בספטמבר 2020(.

ג' בשבט התשע"ז )30 בינואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בחשוון  י"ג  ביום  בשבתו  בחיפה,  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,036/2012 בד"מ  בתיק   ,)2016 בנובמבר   14( התשע"ז 
עונש של השעיה   ,29462 מס'  רישיון  להטיל על סמיר מרעי, 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ט"ו בכסלו התשע"ז )15 בדצמבר 2016( 
עד יום ט"ז באדר התשע"ז )14 במרס 2017(.

כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בחשוון  י"ב  ביום  בשבתו  בחיפה,  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,060/2016 בד"מ  בתיק   ,)2016 בנובמבר   13( התשע"ז 
להטיל על זידאן שואהנה, רישיון מס' 20201, עונש של השעיה 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ט"ו בכסלו התשע"ז )15 בדצמבר 2016( 
עד יום כ' בסיוון התשע"ז )14 ביוני 2017(.

ט"ו בכסלו התשע"ז )15 בדצמבר 2016(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"ט בטבת התשע"ז 
)17 בינואר 2017(, בתיק בד"מ 022/2012, החליט להטיל על מועין 
דבאח, רישיון מס' 4733, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת 

הדין לתקופה של עשרים וארבעה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ג' באדר התשע"ז )1 במרס 2017( עד יום 
כ"ג באדר א' התשע"ט )28 בפברואר 2019(.

ג' באדר התשע"ז )1 במרס 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בכסלו  כ"ד  ביום  בשבתו  בחיפה,  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,151/2013 בד"מ  בתיק   ,)2016 בדצמבר   24( התשע"ז 
השעיה  של  עונש   ,22842 מס'  רישיון  פייסל,  סמי  על  להטיל 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שמונה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ד' באדר התשע"ז )2 במרס 2017( עד יום 
י"ב בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017(.

י"ב בשבט התשע"ז )8 בפברואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ג' באדר התשע"ז )1 
במרס 2017(, בתיק בד"מ 091/2016, החליט להטיל על סברי עבאס, 
רישיון מס' 36640, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין 
שהוא  השעיה  לעונש  במצטבר  וחצי  שנים  שלוש  של  לתקופה 

מרצה כיום.

באייר  ט"ו  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
התשפ"א )27 באפריל 2021(, עד יום כ"ד בתשרי התשפ"ה )26 

באוקטובר 2024(.

ז' באדר התשע"ז )5 במרס 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ל' בשבט התשע"ז 
)26 בפברואר 2017(, בתיק בד"מ 058/2016, החליט להטיל על 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,38757 מס'  רישיון  בלזר,  אהרון 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של תשעה חודשים.

תוקף ההשעיה, מיום ג' באדר התשע"ז )1 במרס 2017( עד 
יום י"ב בכסלו התשע"ח )30 בנובמבר 2017(.

ג' באדר התשע"ז )1 במרס 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ז בשבט התשע"ז 
על  להטיל  החליט   ,094/2016 בד"מ  בתיק   ,)2017 בפברואר   23( 
חן קלמפנר, רישיון מס' 22856, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 
עונש  לכל  במצטבר  חודשים  שלושה  של  לתקופה  הדין  עריכת 

השעיה אחר שהוטל עליו.

באלול  ט"ז  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
 4( התשפ"א  בכסלו  י"ח  יום  עד   ,)2020 בספטמבר   5( התש"ף 

בדצמבר 2020(.

ג' באדר התשע"ז )1 במרס 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ז בטבת 
 התשע"ז )25 בינואר 2017(, בתיק בד"מ 096/2016, החליט להטיל על 
תומר ירדני, רישיון מס' 53309, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 
עריכת הדין לתקופה של שלושים ושישה חודשים, בניכוי תקופת 
השעיה זמנית, שתחילתה ביום י"ג בחשוון התשע"ו )26 באוקטובר 

.)2015

תוקף ההשעיה, בניכוי תקופת השעיה זמנית, מיום י"ג בחשוון 
 25( התשע"ט  בחשוון  ט"ז  יום  עד   )2015 באוקטובר   26( התשע"ו 

באוקטובר 2018(.

ד' בשבט התשע"ז )31 בינואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין צפון, בשבתו ביום ב' בחשוון התשע"ז 
על  להטיל  החליט   ,009/2015 בד"מ  בתיק   ,)2016 בנובמבר   3(
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,53189 מס'  רישיון  לטר,  בוריס 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשרה חודשים.

תוקף ההשעיה, מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( עד 
יום י"א בחשוון התשע"ח )31 באוקטובר 2017(.

כ"ט בכסלו התשע"ז )29 בדצמבר 2016(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין צפון, בשבתו ביום ו' בכסלו התשע"ז 
על  להטיל  החליט   ,018/2013 בד"מ  בתיק   ,)2016 בדצמבר   6(
מחמוד עואודה, רישיון מס' 16560, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבע שנים.

תוקף ההשעיה, מיום ג' באדר התשע"ז )1 במרס 2017( עד 
יום ט"ז באדר התשפ"א )28 בפברואר 2021(.

ח' באדר התשע"ז )6 במרס 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין דרום, בשבתו ביום י"ד בחשוון התשע"ז 
)15 בנובמבר 2016(, בתיק בד"מ 027/2014, החליט להטיל על 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,41445 מס'  רישיון  סויסה,  שלמה 
חודשים  וארבעה  לתקופה של עשרים  הדין  עריכת  במקצוע 

במצטבר לכל השעיה נוספת.

באב  ג'  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
התשע"ח )15 ביולי 2018(, עד יום כ"ב בתמוז התש"ף )14 ביולי 

.)2020

כ"ט בכסלו התשע"ז )29 בדצמבר 2016(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר קיצור עונש השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
לשכת עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי 
הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום כ"ה בכסלו התשע"ז 
)28 בדצמבר 2016(, בתיק בד"א 034/2016,החליט לקצר את עונש 
ההשעיה שהוטל על יורם יהודה, רישיון מס' 14215, בתיק בד"מ 

15/15, מעשרים וארבעה חודשים לשלושה עשר חודשים.

השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף  לעיל,  לאמור  בהתאם 
ל'  יום  עד   )2018 בינואר   6( בטבת התשע"ח  י"ט  יום  קודמת, 

בשבט התשע"ט )5 בפברואר 2019(.

י"ב בשבט התשע"ז )8 בפברואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר קיצור עונש השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי 
של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום כ"א בחשוון התשע"ז )22 
בנובמבר 2016(, בתיק בד"א 054/2016, החליט לקצר את עונש 
ההשעיה שהוטל על חנא קסיס, רישיון מס' 18423, בתיק בד"מ 

41/14, משש שנות השעיה לשמונה עשר חודשים.

בסיוון  ט'  מיום  ההשעיה  תוקף  לעיל,  לאמור  בהתאם 
 14( התשע"ח  בכסלו  כ"ו  יום  עד   )2016 ביוני   15( התשע"ו 

בדצמבר 2017(.

י"ד בכסלו התשע"ז )14 בדצמבר 2016(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בטבת  י"א  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,010/2016 בד"מ  בתיק   ,)2017 בינואר   9( התשע"ז 
להטיל על חיים ארבל, רישיון מס' 22262, עונש של הוצאה 

מן הלשכה מיום י"א בטבת התשע"ז )9 בינואר 2017(.

כ"ה בטבת התשע"ז )23 בינואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1
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 ,101056  ,101055  ,101051  ,101050  ,101049  ,101048  ,101047
 3( התשע"ז  בניסן  ז'  ביום  הוצגו  )חר"מ(,  נגב   -  101058  ,101057
באפריל 2017( למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין 
שבע,  באר   ,4 התקווה  רח'  הממשלה,  קריית  הדרום,  הסדר  אזור 
בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, קריית הממשלה, 
רח' התקווה 4, באר שבע, וברשות לפיתוח והתיישבות הבדואים 

בנגב, רח' דרך מצדה 6, באר שבע.

ז' בניסן התשע"ז )3 באפריל 2017(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר הדרום  

הודעה 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
תמ"א  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,1/4/14
הפרסומים 7089, התשע"ה, עמ' 7808, מוסרת בזה הועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה גזר )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
להלן )להלן - הקרקע(, דרושה לצורך ציבורי של המועצה 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או  גזר  האזורית 

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 רישת 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.

4. תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע נשר -

שטח בדונםחלקי חלקותגוש

462810.254

20.663

30.341

40.968

60.231

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בשבט  י"ט  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
020/2016, החליט  2017(, בתיק בד"מ  )15 בפברואר  התשע"ז 
של  עונש   ,58001 מס'  רישיון  גולדשמידט,  דוד  על  להטיל 
)15 בפברואר  י"ט בשבט התשע"ז  הוצאה מן הלשכה, מיום 

.)2017

י"ט בשבט התשע"ז )15 בפברואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין דרום, בשבתו ביום ט"ו באלול התשע"ו 
)18 בספטמבר 2016(, בתיק בד"מ 019/2014, החליט להטיל על 
יבגני יודשקין, רישיון מס' 56533, עונש של הוצאה מן הלשכה, 

מיום ט"ו באלול התשע"ו )18 בספטמבר 2016(.

י' בשבט התשע"ז )6 בפברואר 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר חיפה יתחיל ביום א' 

באייר התשע"ז )27 באפריל 2017(.

תיאור המקרקעין   

המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' 50006, 60006, 60007, 
60008, 60010, 60011, 60012, 60013/הים התיכון )חלק מהמים 

הטריטוריאליים של מדינת ישראל(.

כ"ב בניסן התשע"ז )18 באפריל 2017(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה                  

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס'

 ,101038 ,101037 ,101027 ,101021 ,101020 ,101019 ,101013
 ,101045  ,101044  ,101043  ,101042  ,101041  ,101040  ,101039

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס', 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 22.  3
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שטח בדונםחלקי חלקותגוש

46311150.671

1202.590

463211.102

220.189

230.610

240.426

251.177

261.798

271.223

284.081

292.819

302.833

313.984

321.973

331.124

340.927

351.096

361.926

371.925

380.541

390.913

400.538

4110.238

420.916

431.688

441.333

454.55

462.611

470.526

480.111

490.837

501.336

660.120

46301190.170

1242.597

463120.191

30.052

שטח בדונםחלקי חלקותגוש

462870.888

130.104

140.045

150.002

220.119

450.052

460.115

470.278

480.026

1360.046

1371.105

1410.528

1440.161

1470.117

1480.131

463120.47

30.25

40.99

50.262

60.211

70.476

80.447

90.111

256.135

263.947

271.669

282.664

290.226

313.997

320.459

330.460

341.186

350.973

361.170

460.771

472.114

1130.821
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שטח בדונםחלקי חלקותגוש

46331160.435

4676228.215

הייעוד: שצ"פ.

 א' בניסן התשע"ז )28 במרס 2017(
פטר וייס  

יושב ראש הוועדה המקומית   
לתכנון ובנייה גזר  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0335919

 שם התכנית:תוספת קומות מעל בניין קיים 
ברחוב אשיפא בבית צפפה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0335919 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 15 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2317 החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רחוב א שיפא, בית צפפה, ירושלים

X: 219697 קואורדינטה
Y: 627994 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30285, מוסדר,  חלקות במלואן: 95.

מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה לשם תוספת 2 קומות ויחידות דיור

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן :  א. 

שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 למגורים ב.   -
תוספת בנייה מעל בניין קיים. ב. 

הגדלת שטחי הבנייה המירביים וקביעתם ל-1353.08 מ"ר  ג. 
מתוכם 1089.37 מ"ר שטחים עיקריים, ו-263.71 מ"ר שטחי 

שירות.

שטח בדונםחלקי חלקותגוש

4631256.092

263.947

271.669

282.664

290.226

313.997

320.459

330.460

341.186

350.973

361.170

460.771

472.114

1130.821

1150.671

1202.590

4633621.953

641.584

650.890

680.681

690.749

701.576

710.323

720.196

730.263

750.161

760.183

770.262

800.209

810.168

830.126

840.123

860.229

870.274

880.264

890.260
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מטרת התכנית:
תוספת שתי קומות לשם תוספת יחידות דיור.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים ב'.  .1

ומאזור  רגל  להולכי  ציבורי  ממעבר  הקרקע  ייעוד  שינוי   .2
מגורים 5 מיוחד לדרך מוצעת.

הגדלת שטחי הבנייה המירביים וקביעתם ל 1344 מ"ר.  .3
קביעת בינוי לתוספת בנייה בהתאם לנספח הבינוי נספח   .4

מס' 1.
קביעת קווי בנין חדשים.  .5

הגדלת מס' הקומות ל–4 קומות מעל קומת מחסנים וחניה.  .6
הגדלת מס' יח"ד הדיור מ 4 יח"ד ל 8 יח"ד.  .7

בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .8
בשטח.

קביעת שלבי ביצוע לתוספת הבנייה.  .9
קביעת הוראות בגין גדרות/מבנה להריסה.  .10

קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים להעתקה.  .11

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0405977

שם התכנית:מתחם מסחר ותעסוקה, רחוב האומן 8 
תלפיות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0405977 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 15 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1220 החלפה 
974 החלפה 

1718 החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 

קביעת קווי בניין חדשים. ד. 
קביעת מס' יחידות הדיור ל 6 יחידות דיור. ה. 

קביעת מס' הקומות המירבי ל- 4 קומות מעל קומת חניה,  ו. 
הכל בהתאם לנספח הבינוי.

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. ז. 
ח. קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.

קביעת תנאים למתן היתר בנייה. ט. 
קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה. י. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811
הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0347807

 שם התכנית:תוספת שתי קומות מעל בנין קיים,
רח' אברהים בן אדהם,שכ' שועפט,ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0347807 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 13 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
במ/ 3456/ א החלפה 

תמא/ 15 כפיפות 
5166/ ב כפיפות 

5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: אבראהים בן אדהם 10 .

X: 222390 קואורדינטה
Y: 635275 קואורדינטה

גושים וחלקות:
לא מוסדר:

גוש: 30552 חלקות במלואן: 27.
גוש: 30552 חלקי חלקות: 911.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: האומן 8 .

בן  מבנה  קיים  ובו  פרטית,  בבעלות  דונם,   0.934 בשטח  מגרש 
קומה אחת.

המגרש שוכן ברחוב האומן 8, תלפיות.
X: 220127 קואורדינטה
Y: 628460 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30142, מוסדר, חלקות במלואן: 38.

מטרת התכנית:
הקמת בניין תעסוקה משולב עם מסחר

עיקרי הוראות התכנית:
ו'מבנים  תעסוקה  למסחר,  תעשייה'  'מאזור  ייעוד  שינוי    .1

ומוסדות ציבור'.
קביעת עקרונות בינוי עבור הקמת בנין חדש.   .2

קביעת שטחי בנייה מירביים.   .3
הגדלת מס' הקומות ל-13 מעל הקרקע+2 קומות טכניות    .4

ו- 5 קומות תת-קרקעיות. 
קביעת קווי בניין חדשים.   .5

קביעת הוראות בגין הריסה.   .6
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   .7

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.   .8
קביעת שימושים עבור מסחר ותעסוקה.   .9

קביעת הוראות עבור שימוש ציבורי.   .10
קביעת הוראת להפקעה.   .11

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0413302

 שם התכנית:תוספת בנייה מעל מבנה לשימור, 
רח' אלזהרה, ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0413302 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 12 תשריט - 9

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
62 החלפה 

מק/ 5022/ א כפיפות 
5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: א זהרה 16 .

רח' א זהרה, בתחום מע"ר מזרח 
X: 222229 קואורדינטה
Y: 632561 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 30056 חלקות במלואן: 36.
גוש: 30056 חלקי חלקות: 12, 13, 40, 42, 65.

מטרת התכנית:
תוספת שתי קומות וגג רעפים מעל מבנה קיים.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעוד הקרקע לעירוני מעורב ודרך מוצעת.   .1

קביעת בינוי לתוספת בנייה של 2 קומות וקומת גג רעפים,   .2
על גבי בנין קיים בן 2 קומות בהתאם לנספח הבינוי )נספח 

מס' 1(.
 1870 ל  התכנית  בתחום  המרביים  הבנייה  שטחי  קביעת   .3

מ"ר
קביעת הוראות פיתוח וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.  .4

קביעת שלבים לביצוע התכנית.  .5
קביעת קווי בנין חדשים בנייה.  .6

קביעת הוראות בגין שימור מבנה היסטורי וקביעת הוראות   .7
שימור.

קביעת הוראות בגין עצים לשימור.  .8
קביעת שימושים בשטח התכנית למגורים, תירות, מסחר   .9

ותעסוקה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.
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מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0460907

 שם התכנית: "מרכז תורני בית א-ל" 
רח' יוסף בן מתתיהו 16, זכרון משה, ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0460907 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 5 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
62 החלפה 

מק/ 5022/ א כפיפות 
5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: יוסף בן מתתיהו 16 .

רח' יוסף בן מתתיהו פינת רח' רש"י, בשכונת זכרון משה.
X: 220371 קואורדינטה
Y: 632787 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30068, לא מוסדר, חלקות במלואן: 109, 110.

מטרת התכנית:
תוספת קומות לשם הרחבת בית כנסת קיים.

עיקרי הוראות התכנית:
ומוסדות  למבנים   3 מגורים  מאזור  הקרקע  ייעוד  שינוי   .1

ציבור לדת.
קביעת בינוי לתוספת קומות עבור הרחבת בית הכנסת.  .2

שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים לבנייה כאמור.  .3
הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל–1224.5 מ"ר )מהם:   .4

1068.5 מ"ר שטחים עיקריים ו–156 מ"ר שטחי שירות(
בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .5

בשטח.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0465310

 שם התכנית:תוספת קומות ותוספת 2 יח"ד 
ברחוב שדי חמד 10 בירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0465310 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 7 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2874 שינוי 
2874/ ב שינוי 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: שדה חמד 10 .

בין הרחובות שדה חמד 10 ושרעבי
X: 220500 קואורדינטה
Y: 632865 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30068, לא מוסדר, חלקות במלואן: 26.

מטרת התכנית:
תוספת ממד"ים קומות שטחי בנייה ו-2 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים מיוחד למגורים ג'.   1

קביעת השימושים למגורים.   .2
קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:   .3

תוספות בנייה וממד"ים במפלסים +0.00, +3.89 לשם   א.  
הרחבת יח"ד קיימות באותה הקומה.
תוספות חדר מדרגות חיצוני לבניין.   ב.  

לשם   10.53+  ,7.53+ במפלסים  קומות  שתי  תוספת   ג.  
תוספת 2 יח"ד חדשות. 

הגדלת שטחי הבנייה וקביעת תוספת שטחי בנייה בהיקף    .4
של 246 מ"ר,מהם 156 מ"ר שטחים עיקריים ו–90 מ"ר שטחי 

שרות.
שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים.   .5

הגדלת מס' הקומות מ-2 קומות וגג רעפים ל-4 קומות וגג   .6
רעפים.

קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.  .7
קביעת הוראות בגין חזית לשימור וקביעת הוראות שימור.  .8

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  .9
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  .10

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
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60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0054692

 שם התכנית:תוספת קומות לבנין קיים - 
רחוב תכלת מרדכי 15

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

101-0054692 גרסת: הוראות - 30 תשריט - 23
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

8327 שינוי 
3767 שינוי 

62 החלפה 
5022 כפיפות 

5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: תכלת מרדכי 15 .

השטח ממוקם ברחוב תכלת מרדכי בשכונת רוממה בירושלים.

גושים וחלקות:
גוש: 30236, מוסדר, חלקי חלקות: 118.

X: 219698 קואורדינטה
Y: 633427 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הכשרת עברות בנייה ותוספת קומות לשם תוספת יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח מגורים מיוחד למגורים ב'. א.  

קביעת בינוי להריסת עבירות בנייה, הכשרת קומה קיימת  ב.  
ותוספת קומה חדשה מעל הבנין הקיים ברח' תכלת מרדכי 

15 בהתאם המפורט בנספח הבנוי.
המסומן  הבנייה.עפ"י  מחריגות  כ–50%  של  זמני  איטום  ג.  

בנספח בינוי.
הגדלת שטחי הבנייה המירביים. ג.  

הגדלת מס' הקומות המירבי ל-5 קומות מעל מפלס 0.00  ד.  
ו-1 מתחת למפלס 0.00.

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

קביעת מס' יח"ד ל-18. ו.  
קביעת הוראות בגין פתרון חנייה במגרש השכן. ז.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4264 עמוד  התשעו,   ,7225 הפרסומים  ובילקוט   11/03/2016

בתאריך 09/03/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
וכל   ,02-6296811 טלפון:  ירושלים   1 ספרא  ככר  ירושלים, 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
101-0084913

 שם התכנית:הקמת מוסדות חינוך ובתי כנסת 
ברחוב שמואל הנביא, ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 101-0084913 

גרסת: הוראות - 19 תשריט - 19
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3659 שינוי 
62 החלפה 

4260 כפיפות 
3276 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: שמואל הנביא .

פישל,  ואהרון  הנביא  שמואל  הרחובות  בפינת  נמצא  המגרש 
המגרש.  של  והמזרחית  הצפונית  בחזית  אלו  לרחובות  ופונה 
בנייני  של  בחצרות  המגרש  גובל  והמערבי,  הדרומי  בחלק 
קצר  רחוב  יש  המגרש  של  המערבית  בפינה  שכנים.  מגורים 

המתחבר לרחוב אבינדב.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 30103 חלקות במלואן: 48.
גוש: 30103 חלקי חלקות: 45, 46, 47, 49, 75.

X: 220924 קואורדינטה
Y: 633572 קואורדינטה

מגרשים:
5 בהתאם לתכנית 4260
1 בהתאם לתכנית 3659

מטרת התכנית:
הקמת מוסדות חינוך ובתי כנסת ברחוב שמואל הנביא, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:   .1

ל"דרך  מיוחד"   2 מגורים  מ"אזור  שטח  ייעוד  שינוי  א(  
מוצעת" ולשטח ל"מבנים ומוסדות ציבור". 

משטח לבנין ציבורי לדרך מוצעת.  ב(  
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מדרך מאושרת לשטח למבנים ומוסדות ציבור.  ג(  
קביעת ייעוד לשטח למבנים ומוסדות ציבור. ד(  

קביעת בינוי להקמת מבני ציבור: שני בתי ספר, גני ילדים,    .2
מעונות יום ובתי כנסת.

קביעת קוי בניין לבנייה, כאמור.   .3
הציבור  מוסדות  של  המירביים  הבנייה  שטחי  קביעת    .4
ל-14,250 מ"ר )מתוכם 9,410 מ"ר שטחים עיקריים, ו- 4,840 

מ"ר שטחי שירות(.
קביעת מס' הקומות ל- 7 קומות מעל מפלס הכניסה, ושתי    .5

קומות מתחת למפלס הכניסה.
גני ילדים,  קביעת השימושים בשטח התכנית לבתי ספר,    .6

מעונות יום ובתי כנסת.
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.   .7

קביעת הוראות בינוי ופיתוח.   .8
קביעת הוראות בגין מבנים, מדרגות וגדרות להריסה.   .9

ונטיעה של  / עקירה  בגין עצים לשימור  קביעת הוראות    .10
עצים.

ביצוע  ובגין  מאושרת  דרך  הרחבת  בגין  הוראות  קביעת    .11
דרך משולבת.

קביעת הוראות בגין תכנון וביצוע שטח לחניה ולהורדת    .12
נוסעים.

קביעת הוראות בגין החדרת מי נגר.   .13
בהסכמת  מחדש  וחלוקה  איחוד  בגין  הוראות  קביעת    .14

הבעלים בחלק משטח התכנית.
קביעת הוראות להוצאת היתרי בנייה.   .15

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7670 עמוד  התשעו,   ,7281 הפרסומים  ובילקוט   17/06/2016

בתאריך 09/06/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0308692

שם התכנית:תוספת שתי קומות מעל בניין קיים- 
דרח יריחו, ראס אלעמוד

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

101-0308692 גרסת: הוראות - 11 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

4585/ ב שינוי 
62 החלפה 

3085 החלפה 
מק/ 5022/ א כפיפות 

5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: דרך יריחו .

שכונת ראס אל-עמוד, מזרחית לדרך יריחו.

גושים וחלקות:
לא מוסדר:

גוש: 30898 חלקות במלואן: 9.
X: 223825 קואורדינטה
Y: 630845 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת קומות מגורים לשם הוספת 8 יחידות דיור מעל בניין 

קיים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים 5מיוחד לאזור מגורים ב'.

קביעת מס' יחידות דיור מרבי בתוך שטח התוכנית ל- 11 יח"ד.
קביעת סך שטחים בתוכנית ל- 2,648 מ"ר.

קבעת מס' קומות מרבי ל–4 קומות מעל קומת חנייה תת קרקעית.
קביעת הוראות לזיקת הנאה.

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
קביעת קווי בניין חדשים.

קביעת הוראות להפקעת דרך.
קביעת הוראות לחזית מסחרית.

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
קביעת הוראות להריסת גדר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8947 עמוד  התשעו,   ,7318 הפרסומים  ובילקוט   16/09/2016

בתאריך 09/08/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0331827

שם התכנית:הרחבות ותוספת יח"ד ברח' חוני המעגל 5, 
בשכונת מאה שערים

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

101-0331827 גרסת: הוראות - 14 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
מק/ 5022/ א כפיפות 

5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בהר"ן,  לרח'  מקביל  ש"ס,  חברת  רח'  פינת  המעגל  חוני  רח' 

בשכונת מאה שערים.
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 30063 חלקות במלואן: 42.
גוש: 30063 חלקי חלקות: 248.

X: 221100 קואורדינטה
Y: 632675 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הרחבות ותוספת יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית:
יעודי הקרקע כמפורט להלן: מאזור מסחרי  שינוי במערך   .1

לאזור מגורים ג'.
ולשם  יח"ד  תוספת  לשם  קומות  להגדלת  בינוי  קביעת   .2

הרחבת יח"ד קיימות, בהתאם לנספח הבינוי.
שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.  .3

תוספת 2 יח"ד, סה"כ 6 יח"ד.  .4

הגדלת שטחי הבנייה בשטח.  .5
קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית, כאמור.  .6

בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .7
בשטח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,131 עמוד  התשעז,   ,7361 הפרסומים  ובילקוט   30/09/2016

בתאריך 13/10/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0340976

שם התכנית:הקמת מבנה מגורים בבית צפאפא
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

101-0340976 גרסת: הוראות - 8 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2317 החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונת בית צפאפא.

גושים וחלקות:
גוש: 30285, מוסדר,  חלקות במלואן: 27.

X: 219795 קואורדינטה
Y: 628005 קואורדינטה

מטרת התכנית:
קביעת בינוי לבניין מגורים חדש בן 5 קומות בשכונת בית צפאפא.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד מאיזור מגורים 5 לאזור מגורים ב'.

2. קביעת בינוי להקמת בניין מגורים חדש.
3. קביעת שטחי בנייה בהיקף של-2016.45 מ"ר.

4. קביעת קווי בניין חדשים לבנייה, כאמור.
5. קביעת מס' הקומות מעל הקרקע ל-5 קומות.

6. קביעת מס' יח"ד ל-10 יח"ד.
7. קביעת שלבי ביצוע להקמת הבנייה כאמור.

8. קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
9. קביעת הוראות בגין הריסה

10.קביעת הוראות בגין עצים להעתקה או לעקירה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9117 עמוד  התשעו,   ,7313 הפרסומים  ובילקוט   12/08/2016

בתאריך 02/08/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: בית שמש

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':102-0276600

 שם התכנית:מרכזים מסחרים שכונתיים - 
רמת בית שמש ג'

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית 
שמש מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 102-0276600 גרסת: 

הוראות - 37 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

בש/ 158 שינוי 
בש/ 200 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בית שמש רחוב: חבקוק הנביא .
יישוב: בית שמש רחוב: יונה בן אמיתי .
יישוב: בית שמש רחוב: ירמיהו הנביא .
יישוב: בית שמש רחוב: אחיה השילוני .

שכונת רמת בית שמש ג'. המגרשים המסחריים שבתכנית בש/ 
158 מגרשים מס. 700-704

X: 198550 קואורדינטה
Y: 623400 קואורדינטה
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 34355 חלקות במלואן: 158, 159.
גוש: 34356 חלקות במלואן: 31.

גוש: 34357 חלקות במלואן: 36, 37.

מטרת התכנית:
התאמת הבנייה המוצעת לשימושים המיועדים על ידי תוספת 

זכויות בנייה והוספת שימוש- תעסוקה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מ"מסחר" ל"מסחר ותעסוקה".    .1

קביעת בינוי עבור בניינים חדשים.   .2
קביעת שטחי בנייה בהיקף של 2950 מ"ר )עיקרי + שירות(    .3
הכניסה  לפני  מתחת  מ"ר  ו–1000  הקובעת,  לכניסה  מעל 

הקובעת )שירות(
קביעת קווי בניין   .4

קביעת מס' הקומות ל-2.   .5
קביעת שימושים עבור מסחר ותעסוקה.   .6

קביעת שלביות ביצוע לפרויקט.   .7
קביעת תנאים להיתר בנייה.   .8

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
ירושלים, שלומציון 1 ירושלים 9100701 טל': 02-6290263. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בית 

שמש, נחל שורק 10 בית שמש 99100 טל' 02-9900778

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':151-0305631

שם התכנית:תכנית מתאר צור הדסה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה 
יהודה מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 151-0305631 גרסת: 

הוראות - 37 תשריט - 19
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

להוציא  ניתן  לא  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  התרי 
היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

מי/ 200 שינוי 
מי/ 520/ א שינוי 
מי/ 520/ ט שינוי 

מי/ 681 שינוי 

מי/ 873 שינוי 
משי/ 5 שינוי 

מי/ במ/ 520/ ג שינוי 
מי/ במ/ 520/ ה שינוי 
מי/ במ/ 520/ ו שינוי 

מי/ במ/ 771/ א שינוי 
מי/ 215 שינוי 

תמא/ 3/ 29/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: צור הדסה .

התכנית כוללת את שטח הישוב צור הדסה, וחלק קטן משטח 
הישוב מבוא ביתר.

הישובים נמצאים מדרום מערב לירושלים, צמודים לכביש 375.
X: 209500 קואורדינטה
Y: 625000 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גושים בשלמות: 29842, 29842, 29842, 29842, 29842, 29842, 29842, 
 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842
 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842
 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842
 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842
 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842
 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842
 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842
 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842
 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842
 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842
 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842 ,29842
 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843
 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843
 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843
 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843
 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843
 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843
 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843
 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843
 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843
 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843
 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843
 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843
 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843
 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843 ,29843
 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854
 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854
 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854
 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854 ,29854
 ,29863 ,29863 ,29863 ,29863 ,29863 ,29863 ,29854 ,29854 ,29854
 ,29864 ,29864 ,29864 ,29864 ,29864 ,29864 ,29863 ,29863 ,29863
 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877
 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877
 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877
 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877
 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877
 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877
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 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877
 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877
 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877
 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877
 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877
 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877
 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877
 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877
 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877 ,29877
 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878
 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878
 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878
 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878
 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878
 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878
 ,29879 ,29879 ,29879 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878 ,29878
 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879
 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879
 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879
 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29879 ,29879 ,29879 ,29879
 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883
 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883
 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883
 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883
 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883
 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883
 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883
 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883
 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883
 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883
 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883
 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883
 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883
 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883
 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29883 ,29883 ,29883 ,29883
 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884
 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884
 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884
 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884
 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884
 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884
 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884
 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884
 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884
 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884
 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884
 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884
 ,30781 ,30781 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884 ,29884
 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781
 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781
 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781
 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781
 ,30782 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781 ,30781
 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782

 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782
 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782
 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782
 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782

.30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782 ,30782
גוש: 29798 חלקות במלואן: 8, 11.

גוש: 29798 חלקי חלקות: 6, 10, 13, 15.
גוש: 29799 חלקי חלקות: 1.

גוש: 29803 חלקי חלקות: 10, 14, 15.
גוש: 29845 חלקי חלקות: 3, 4, 5.

גוש: 29860 חלקות במלואן: 19, 21, 22, 24, 32, 34, 35.

גוש: 29860 חלקי חלקות: 6, 7, 8, 9, 18, 28, 31, 33, 36.
גוש: 29861 חלקות במלואן: 4, 18.

גוש: 29861 חלקי חלקות: 14, 15, 19, 20.
גוש: 29862 חלקות במלואן: 6, 18, 21, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 
 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37
 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55

.87 ,86 ,82 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73
גוש: 29862 חלקי חלקות: 15, 17.

גוש: 29866 חלקי חלקות: 9.
גוש: 29968 חלקי חלקות: 6, 8, 13.

גוש: 29969 חלקות במלואן: 4, 5, 9, 21.
גוש: 29969 חלקי חלקות: 26, 33.
גוש: 29970 חלקות במלואן: 266.

גוש: 29970 חלקי חלקות: 73, 93, 180, 265, 269, 285.
גוש: 29971 חלקי חלקות: 4.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת כוללנית להמשך התפתחות הישוב צור הדסה 

כיישוב פרברי סמוך לירושלים 

עיקרי הוראות התכנית:
הגדרת  תכנון,  מתחמי  קביעת  קרקע,  ייעודי  שינוי    .1

השימושים והיקפי הבנייה בכל מתחם.
קביעת היקף של 5,700 יח"ד בישוב.   .2

קביעת שטחים לצורכי ציבור לסוגיהם, לרבות מבני ציבור    .3
ושטחים ציבוריים פתוחים.

קביעת פרוגרמה לשטחי תעסוקה ומסחר.    .4
התנועה  במערך  ושילובו  ביישוב  התנועה  מערך  הסדרת    .5

האזורי.
מתן הנחיות להכנת תכניות מפורטות, מכוחן יוצאו היתרי    .6

בנייה.
קביעת שלבי ביצוע לתכנית.   .7

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה מטה יהודה, טלפון: 02-9900888

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

תשמ"ט - 1989.

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

מחוז תל אביב

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: בת ים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
502-0190595

שם התכנית: בי/528 - מתחם בינימיני
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

502-0190595 גרסת: הוראות - 57 תשריט - 26
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
בי/ 400 שינוי 

בי/ 400/ 1 שינוי 
בי/ 400/ 2 שינוי 
בי/ 400/ 3 שינוי 
בי/ 400/ 5 שינוי 

תממ/ 5 כפיפות 
תממ/ 5/ 1 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 23/ א/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: בת ים רחוב: החרושת 13 .

החרושת  מצפון,  יוספטל  ממערב,  קינמון  אהוד  הרחובות  בין 
מדרום וניסנבאום ממזרח.

גושים וחלקות: 
גוש: 7129, מוסדר, חלקות במלואן: 17, 57, 58, 59, 115.

X: 176750 קואורדינטה
Y: 658000 קואורדינטה

מגרשים: 
6 בהתאם לתכנית בי/400

מטרת התכנית: 
התחדשות עירונית למתחם וזאת ע"י: 

מתן אפשרות לבניית 2 מגדלי מגורים בני 39 קומות ומגדל   .1
טכנית  וקומה  קרקע  קומת  כולל  קומות   47 בן  משרדים 

גבוהה.
שינוי ייעוד מאזור עסקים ובידור, אזור עסקים מיוחד ושפ"פ   .2

לאזור מגורים, מסחר ותעסוקה, לדרך מוצעת ולשביל.
קביעת זכויות בנייה, הוראות בינוי וזיקת הנאה.  .3

רח'  לבין  ההחרושת  רח'  בין  רגל  להולכי  חיבור  יצירת    .4
יוספטל ע"י המשך צפונה של רח' אהוד קינמון.

לתחנה  לקרבה  בהתייחס  חנייה  ושטחי  מקומות  קביעת   .5
מתוכננת של הרכבת הקלה.

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת אזור למגורים, מסחר ותעסוקה.  .1

הריסת בניין קיים.  .2
קביעת זכויות בנייה ומס' יח"ד:   .3

בלבד.  למרפסות  מ"ר   1,790 הכוללים  לתעסוקה  מ"ר   43,000  .4
שימוש בשטח המרפסות שלא למטרה זו יהווה סטייה ניכרת.

עד 15,000 מ"ר למסחר.   .5
23,700 מ"ר למגורים + 3,420 מ"ר למרפסות בלבד. שימוש   .6

בשטח המרפסות שלא למטרה זו יהווה סטייה ניכרת
מס' יח"ד יהיה 285. %20 מהן יהיו קטנות, בשטח של 80   .7
מ"ר )עיקרי וממ"ד(. 40 יח"ד מתוך הדירות יהיו להשכרה 
לגבי  המקרקעין  בלשכת  הערה  תירשם  אחודה.  בבעלות 

דירות אלה
2,160 מ"ר שטחי רצפות לצרכי ציבור לשימושים של חינוך,   .8

קהילה, תרבות ומשרדי עירייה.
גובה אבסולוטי מרבי לבניין מעל פני הים, כולל מתקנים    .9

טכניים: 
למשרדים לא יעלה על- 231.00 מ' מעל פני הים )194.00 מ'    
גובה אבסולוטי( למגורים לא יעלה על- 177.00 מ' מעל פני 

הים )140.00 מ' גובה אבסולוטי(
קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה.   .10

קביעת זיקות הנאה להולכי רגל.  .11
איחוד וחלוקה בהסכמה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון   .12

והבנייה, התשכ"ה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
9/11/2016 ובילקוט הפרסומים 7373, התשעז, עמ' 531, בתאריך 

.08/11/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 03-7632586. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל   ,03-5556030 טלפון:  ים  בת   1 סטרומה  ים,  בת 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: רמת גן

 הודעה מעודכנת בדבר הכנת תכנית מס': 
רג/ 340/ ג/ 90/ 77

שם התכנית: תכנית שימור לרמת גן
)ילקוט   10.2.14 מיום  לפרסום  מעודכנת  הודעה  בזה  נמסרת 
פרסומים 6753 עמ' 3730( ומיום 21.2.16 )ילקוט פרסומים 7209 
והבנייה,  התכנון  לחוק   78  +  77 לסעיף  בהתאם   ,)3654 עמ' 
היתרי  הוצאת  והגבלת  תכנית  הכנת  בדבר  התשכ"ה-1965, 

בנייה מס' רג/ 340/ ג/ 90/ 77

תחום התכנית: 
יישוב: רמת גן 

מבנים, אתרים וגנים לשימור.

השינויים המוצעים: 
ביום  ברשומות  שפורסמו  התנאים  תוקף  את  להאריך   .1
10.2.14 ל–18 חודשים נוספים לצורך השלמת הליך גיבוש 
נדונו  שטרם  ומתחמים  מבנים  בחינת  התכנית,  מסמכי 

וגיבוש המנגנון השמאי.
הבאים  והאתרים  המבנים  את  השימור  לרשימת  להוסיף   .2
עליהם  ולהחיל  המקומית,  הוועדה  להמלצת  בהתאם 
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את ההודעה על הכנת תכנית שימור לעיר ע"פ סעיף 77 
לחוק והתנאים ע"פ סעיף 78 לחוק אשר פורסמו ברשומות 

בתאריך 10.2.14.

מבנים: 

מתחםשם האתרחלקהגושכתובת

ז'בוטינסקי 1
43

בניין מס 6109251
הכנסה

תל 
בנימין

אבא הלל 2
13

דפוס בית 6109419
קיהל

הבורסה

הגלגל 3
28 )מטה 

אהרון 24(

בית 6159482
ורטהיימר

שכונת 
הלל

דרך לוד 4
)מסובים( 

בית באר 617313
)משרדי 
עירייה(

מסובים

רש"י 21 5
)הפודים 

)15

בית 6204306
מגורים

נחלת 
גנים

הפודים 49 6
)העמל 39(

בית כנסת 6204350,347
/ צריף

נחלת 
גנים

אתרים נופיים: 

מתחםשם האתרחלקהגושכתובת

אקליפטוס 610958מקדונלד 15
המקור

תל 
בנימין

גן 610995מקדונלד 24
מקדונלד

תל 
בנימין

שדרות 3
הטייס

נתיב 6126278
מדרגות

לב העיר

ככר 4
העצמאות

ככר 6127540
עירונית

לב העיר

רמת חןמגדל מים6143939רמת חן 541

תיקון טעות סופר ברשימת המבנים שפורסמה ביום 10.2.14:   .3

שם חלקהגושכתובתמס'
האתר

סוג 
התיקון

בית 6125746אבטליון 4620
זנדברג 

)בית ד"ר 
משה ליב 

סלומון(

תיקון מס' 
חלקה

בית 6125727יוספי 579
הדירות 

של 
עמנואל 

ושרה 
יוסלביץ 
- יוספי

תיקון מס' 
חלקה

ז'בוטינסקי 60
122

משטרת 6125744
ישראל

תיקון מס' 
חלקה

הרא"ה 8 82
)מירקין 1(

קופת 6126632
חולים 
כללית

תיקון מס' 
חלקה

תיקון מס' בית קּום6127671מעג"ל 19א151
חלקה

בית 6127549ביאליק 16055
מופלג

תיקון מס' 
חלקה

בית זאב 188
ולאה נוביק

פרידמן 6128895
דב 6

תיקון מס' 
חלקה

יהודה 182
אנגלנדר 3

תיקון מתבן6128226
כתובת

יהודה 
אנגלנדר 5

בית 6128227
מגורים

תיקון 
כתובת

ספארי 214
מרכז 

זאולוגי

ביארת 617353
הספארי

תיקון 
כתובת

תל-חי 21 228
)כפר אז"ר(

בית 617779
הספר

תיקון מס' 
חלקה

הפלמ"ח 1 230
)ה' באייר 

6( כפר אז"ר

בית 617752
מגורים

תיקון 
כתובת 

ומס' 
חלקה 

על  שפורסמה  והאתרים  המבנים  רשימת  את  להותיר   .4
ולא להסיר ממנה מבנים לשימור הנמצאים בתכנית  כנה, 
מאושרת ו/או שהוחלט להרוס ע"י הועדה המקומית, לאור 
מול  מוסדר  תיאום  נדרש  הללו  במקרים  גם  כי  העובדה 
ועדת השימור העירוני ו/או מחלקת השימור במקרה שבו 
נדרש תיק תיעוד מלא טרם הריסת מבנה, שילוט מבנה ו/

או אתר היסטורי וכדומה. לעת הגשת התכנית ע"י הוועדה 
המקומית תיבחן זו האם להותיר את המבנים ו/או האתרים 
התכנית  של  בנספח  או  העירונית  השימור  בתכנית  הללו 
אשר יציג את מצאי המבנים והאתרים ההיסטוריים בעיר, 

וזאת ללא תלות במיקום בו המבנה נקבע לשימור.
דלית זילבר  

יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
304-0294652

שם התכנית: חפ/1731/י -שינוי הוראות בנייה בבנין ג' 
במתחם חלונות הסיטי

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

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 304-0294652 
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איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
חפ/ 1400/ שש שינוי 

מק/ חפ/ 1731/ ב שינוי 
חפ/ 1400/ יב שינוי 
חפ/ 1731/ א שינוי 

חפ/ 1731 שינוי 
חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 כפיפות 

תממ/ 6 כפיפות 
חפ/ 229/ י/ 5 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ תט כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: חיפה רחוב: שיבת ציון 31, 49 .

גושים וחלקות: מוסדר: 
גוש: 10840 חלקות במלואן: 2.
גוש: 10840 חלקי חלקות: 5, 6.

לא מוסדר: 
גוש: 10837 חלקי חלקות: 120.

גוש: 10839 חלקות במלואן: 126, 127, 128, 133, 134, 135, 136, 137.
גוש: 10839 חלקי חלקות: 124, 125, 129, 131, 132, 138, 139, 236, 

.239 ,238

מטרת התכנית: 
מנת  על  חלונות הסיטי  ג' במתחם  בניין  בנייה  שינוי הוראות 

להתאימו לבנייה הקיימת ולעקרונות התכנון.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת שטחים עיקריים למגורים מסחר ותעסוקה. א.  

שינוי ייעוד ממרכז עסקים ראשי ליעוד שביל תוך סימון  ב.  
חניון תת קרקעי קיים מתחת לשביל. 

הסדרת חניון קיים מתחת לשטח הדרך והשביל לפי תב"ע  ג.  
מאושרת.

שינוי קווי בנייה עיליים ותת קרקעיים בהתאם לבנוי בשטח. ד.  
ביטול סטווין מאושר הפונה לכיוון רח' שיבת ציון. ה.  

רגל  הולכי  "ציר  לשביל  הפונה  הסטווין  בצורת  שינוים  ו.  
וקביעת  הנאה  בזיקת  המוצע  הסטווין  סימון  תוך  ראשי" 

הנחיות מיוחדות לגובה וצורת הסטווין.
קביעת גובה חניון לפי הקיים בפועל מעבר לקבוע בתב"ע  ז.  
התדלוק  תחנת  למעט  מ'(   2.2 במקום  )כ-3מ'  מאושרת. 
המהווה בהתאם לתב"ע המאושרת חלק מהחניון וגובהה 

יהיה כפי שקיים בפועל כיום.
תוספת שטחי שירות על הקבוע בתוכנית חפ'/1400/שש:  ח.  

מעברים, לובאים, חדרי מדרגות ועוד.
בתחום  יינתן  הפרויקט  עבור  החניה  פתרון  כי  קביעה  ט. 

החניון הקיים.
ובתחום  ציון  שיבת  ברח'  לשימור  קיימים  עצים  קביעת  י.  

התכנית.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 

60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

חיפה, ביאליק 3 חיפה טלפון: 04-8356807

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
353-0352245

שם התכנית: תעשיות חח"ן תכנית להקמת 3 מחסנים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון 

מופקדת תכנית מפורטת מס': 353-0352245 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס  

ש/ 974 שינוי  
תמא/ 22 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: זכרון יעקב .

אזור התעשייה חרושת חומרי נפץ זיכרון יעקב

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 11723 חלקי חלקות: 7, 23, 24.
גוש: 11724 חלקי חלקות: 12, 15, 16, 23, 24, 25.

גוש: 12069 חלקי חלקות: 19.

מטרת התכנית: 
בתחומי  נפץ  חומרי  לאחסון  מיקום  לשנות  מבקשת  התכנית 
המפעל בלא לשנות את סה"כ שטח המיועד לאחסון חומרי נפץ 

ובלא לשנות את זכויות הבנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
התכנית מבקשת לבצע חילופי שטחים ולשנות מיקום לאחסון 

חומרי נפץ בתחומי המפעל בתוספת 8% בנייה עיקרי.
אדם  נטע  מיער  יעודו  ישנה  מ"ר   9813 101 ששטחו  שטח  תא 

קיים עפ"י תמ"א 22 בתכנית ש/974, לתעשייה.
תא שטח 201 ששטחו 9813 מ"ר ישנה יעודו מתעשייה בתכנית 

ש/ 974 ליער טבעי לשימור. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
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ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
שומרון, המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון: 04-6305522

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
353-0190348

שם התכנית: ג'סר אזרקא מערב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

 353-0190348
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ש/ 782/ א שינוי 
ג/ 400 שינוי 

ש/ 519 שינוי 
תמא/ 13/ ים - תיכון כפיפות 

תמא/ 22 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 
תממ/ 6 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
ש/ מק/ 1076 כפיפות 

ש/ 730 כפיפות 
תמא/ 8 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ג'סר א-זרקא .

תנינים,  לנחל  דרומית  הקיים,  אזרקא  ג'סר  לישוב  מערבית 
מזרחית לחוף הים ולקו 100 מ' מקו המים העליון וצפונית לגבול 

תחום שיפוט קיסריה-ג'סר אזרקא.
מרחבי תכנון גובלים: חוף הכרמל.

גושים וחלקות: 
גוש: 10397, מוסדר, חלקי חלקות: 58, 59, 101, 102, 106.

מטרת התכנית: 
ג'סר אזרקא, צמודת  הקמת שכונת מגורים חדשה לישוב    .1

דופן לבינוי הקיים, בשילוב מתחמי תיירות ומסחר.
הגדלת היצע הדיור בישוב בבנייה רוויה.   .2

יצירה ועידוד מערך תיירותי ומסחרי בישוב.   .3

עיקרי הוראות התכנית: 
מסחר,  למגורים,   - ודרך  חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי    .1
תיירות, מבני ציבור, שטח ציבורי פתוח, דרכים וחניונים, 

הכל עפ"י התשריט.
התווית דרכים חדשות   .2

קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע השונים   .3
קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה   .4

קביעת הוראות לפיתוח השטחים הפתוחים   .5
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה   .6

בסביבת  הפתוחים  השטחים  עם  לממשק  הנחיות  קביעת    .7
התוכנית

קביעת 20% יח"ד קטנות   .8

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8961 עמוד  התשעו,   ,7318 הפרסומים  ובילקוט   05/08/2016

בתאריך 09/08/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-8633455
 ,04-6305522 טלפון:   30950 יעקב  זכרון   54 המיסדים  שומרון, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

ליאת פלד  
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': ג/ 20252

שם התכנית: מתחם חינוכי - כרם הזיתים נצרת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

מפורטת מס': ג/ 20252 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות בחלק מתחום התכנית

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 11561 שינוי 
ג/ 18951 כפיפות 
ג/ 11810 כפיפות 
ג/ 9914 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: נצרת 

גושים וחלקות: 
גוש: 17610 חלקי חלקות: 4 - 5, 11, 17.

גוש: 17826 חלקי חלקות: 83.
גוש: 17827 חלקות במלואן: 50, 134.

גוש: 17827 חלקי חלקות: 149.
X: 226775 קואורדינטה
Y: 736575 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
למבנים  ואזור  ספר,  בית  עבור  טכנולוגי  חינוכי  הקמת מתחם 

לצורכי ציבור.

עיקרי הוראות התכנית: 
הסדרת ייעודי קרקע.

קביעת השימושים המותרים לייעודי הקרקע.
קביעת הוראות וזכויות בנייה בתחום התכנית.

קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,217 עמוד  התשע"ד,   ,6662 הפרסומים  ובילקוט   12/08/2013

בתאריך 16/09/2013.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
רשאי  המעוניין  וכל   ,04-6459200 טלפון:   16000 נצרת  נצרת, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
211-0343939

שם התכנית: נצרת-שנלר-מגרש -110ג/22379
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

211-0343939 גרסת: הוראות - 38 תשריט - 28
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 
ג/ במ/ 202 שינוי 

ג/ 2893 שינוי 
נצ/ מק/ 1146 שינוי 

ג/ 18951 שינוי 
ג/ 11810 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: נצרת, גוש 16531, חלקה 1, מגרש 110, שנלר, רח' 5058, 

מס' 16

גושים וחלקות: 
גוש: 16531 חלקי חלקות: 1.

X: 227341 קואורדינטה
Y: 734179 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
,חניה  הבינוי  התאמת  תוך  במגרש  בנייה  זכויות  תוספת 

ותשתיות למצב מוצע.

עיקרי הוראות התכנית: 
התאמת בינוי ,החניה והתשתיות למצב מוצע: 

1.קביעת הוראות בנייה: הגדלת צפיפות.
2.קביעת הנחיות בנוי, שינוי גובה ומפלסים.

3.קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,138 עמוד  התשעז,   ,7361 הפרסומים  ובילקוט   06/10/2016

בתאריך 13/10/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
רשאי  המעוניין  וכל   ,04-6459200 טלפון:   16000 נצרת  נצרת, 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד האוצר

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
211-0312785

שם התכנית: ראאד אבו אחמד- שינוי בהוראות 
וזכויות בנייה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת 
גרסת:   211-0312785 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות - 8 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 9000 שינוי 
נצ/ מק/ 1090 שינוי 

ג/ 16032 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רחוב 4031 נצרת..

X: 229150 קואורדינטה
Y: 734125 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 16539 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 18, 19, 20, 21, 23.
גוש: 16540 חלקי חלקות: 26, 27, 126.

מטרת התכנית: 
שינוי בהוראות וזכויות בנייה להסדרת בנייה קיימת.

עיקרי הוראות התכנית: 
-שינוי בהוראות וזכויות בנייה.

-שינוי בקווי בנין.
-התוויית דרך גישה למגרש.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טל' 04-6508555. 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה נצרת, נצרת 16000 טל' 04-6459200

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

תשמ"ט - 1989.
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: צפת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
216-0358317

 שם התכנית: ג/22990 הגדלת אחוזי בנייה 
בייעוד מגורים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה צפת 
גרסת:   216-0358317 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות - 19 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 12617 שינוי 
ג/ 3790 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: צפת רחוב: לוחמי הגטאות 33 .

אל  צופה  צפת  של  מזרחיים  הדרום  במורדות  נמצא  המקום 
הכנרת ורמת הגולן במזרח עד להרי מירון במערב.

לאורך  צמודים  מדורגים  מבנים  בעלת  מגורים  שכונת  בתוך 
לאורך  סמטאות  ע"י  הגיטאות  לוחמי  מרחוב  גישה  המדרון. 

המדרון.
השכונה מוקפת ע"י מבני מגורים רב קומתיים.

X: 247032 קואורדינטה
Y: 762380 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 13075, מוסדר, חלקות במלואן: 87.

מטרת התכנית: 
שינוי בהוראות וזכויות בנייה לצורך הסדרת בנייה קיימת.

עיקרי הוראות התכנית: 
- שינוי אחוזי בנייה, שינוי בקווי בניין, שינוי במס' קומות.

- הגדלת אחוזי בנייה מ- 120% ל- 210%.
- הגדלת מס' הקומות במבנה מ-3 ל-4. 
-הגדלת תכסית הבנייה מ-60% ל-70%

- שינוי בקווי בנין.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טל': 04-6508555. 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה צפת, ירושלים 7 צפת טל 04-6927467

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: אצבע הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
259-0332833

שם התכנית: ג/22685 -הגדלת זכויות בנייה במגרש 
בודד בטובא זנגריה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה אצבע 
הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 259-0332833 גרסת: 

הוראות - 12 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 12815 שינוי 
ג/ 5952 שינוי 

תממ/ 2/ 35 כפיפות 
תמא/ 35/ 1 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: טובא-זנגריה .

באמצע הכפר טובא זנגריה מזרחית לכביש מס' 12
X: 255400 קואורדינטה
Y: 763250 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 14148, מוסדר, חלקות במלואן: 144.

מטרת התכנית: 
הגדלת זכויות הבנייה בחלקה מס' 144 גוש 14148 בטובא על 

מנת לאפשר הקמת יחידת דיור נוספת בקומה שלישית.
עיקרי הוראות התכנית: 

-1 הגדלת אחוזי הבנייה .
-2 הגדלת תכסית הבנייה.

-3הסדרת קווי הבניין עבור הבנייה הקיימת. 
-4קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טל' 04-6508555. 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה אצבע הגליל, חצור הגלילית טל' 04-6800077

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

תשמ"ט - 1989.
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21244
שם התכנית: הרחבה החקלאית ג' - ראש פינה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21244 

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 12074 שינוי 
ג/ 19054 שינוי 
ג/ 5626 שינוי 
ג/ 4258 החלפה 

אג/ מק/ 5626/ 112 כפיפות 
אג/ מק/ 5626/ 125 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

אג/ מק/ 5626/ 140 כפיפות 
ג/ 16450 כפיפות 
ג/ 11261 כפיפות 
ג/ 8600 כפיפות 

אג/ מק/ 5626/ 090 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ראש פינה.

גושים וחלקות: 
גוש: 13895 חלקי חלקות: 29, 79.

גוש: 13938 חלקי חלקות: 33, 36, 114, 122, 142, 152, 216, 218, 
.288 ,262 ,258 ,220

X: 250650 קואורדינטה
Y: 764300 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
איחוד וחלוקה ללא הסכמה לצורך הסדרת גבולות המגרשים 

בשכונה והגדלת זכויות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
חלוקה למגרשים בהתאמה למצב הקיים.   .1

איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.   .2
התאמות בדרך מאושרת לפי המצב הקיים.   .3

עבור  ציבור  למבנה  לייעוד  לשצ"פ  מייעוד  חלק  הסבת    .4
משרדי אגודת יוגבי ראש פינה.

הסבת דרך מאושרת )שלא בוצעה( לשצ"פ.   .5
הוספת 6% לזכויות בנייה, והסבת שטח נספחים מתוכנית    .6

ג/ 5626 לשטחי שירות ולשטחים עיקריים.
הקטנת גודל מגרש מינימאלי עבור מגרשי מגורים שגודלם    .7

קטן מ- 1.5 דונם - התאמה למצב הקיים.
השוואת זכויות בנייה במגרשים הנ"ל לזכויות בנייה עבור    .8

מגרש של 1.5 דונם.
להתאמה  מגרשים  במס'  בנין(  )קו  בנייה  מרווחי  הקטנת    .9

למצב קיים.
התאמת שימושים בדרכים המקומיות בשכונה - דרכים    .10

משולבות ושבילים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8465 עמוד  התשעו,   ,7299 הפרסומים  ובילקוט   08/07/2016

בתאריך 07/07/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
אצבע הגליל, חצור הגלילית טלפון: 04-6800077, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד האוצר

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
261-0433383

שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע, חלוקה למגרשים, 
קביעת הוראות וזכויות בנייה -ג/22801

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות 
גרסת:   261-0433383 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים 

הוראות - 12 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7676 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: כפר מנדא 
רחוב: אלמעברה.

X: 224300 קואורדינטה
Y: 746550 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 17571, מוסדר, חלקי חלקות: 7, 17.

מטרת התכנית: 
1. שינוי ייעוד קרקע.
2. חלוקה למגרשים.

3. קביעת תנאים וזכויות בנייה חדשים.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד קרקע מ-מגורים א' ל-מגורים ב', מגורים ג',    .1

מגורים ומסחר
שינוי ייעוד קרקע מ-מגורים א' ל- דרך משולבת.   .2

חלוקה לתאי שטח )מגרשים(.   .3
הגדלת אחוזי בנייה )לפי פירוט בטבלת זכויות בנייה(.   .4

קביעת קוי בנין בהתאם למסומן בתשריט.   .5
הגדלת תכסית קרקע.   .6

שינוי במס'י יחידות הדיור בהתאם.   .7

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
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60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טל' 04-6508555. 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה גבעות אלונים, שפרעם טל' 04-9502017

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
ג/ 21621

שם התכנית: גן לאומי מבצר נימרוד
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

ג/ 21621 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 10480 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 2/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
תוכנית זו חלה על שטחי הגן הלאומי המוכרז קלעת נמרוד.

גושים וחלקות: 
גוש: 203000 חלקי חלקות: 2, 17.

X: 267200 קואורדינטה
Y: 795400 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
פרוט תכנית ג/ 10480 בכל הנוגע לתכליות לשימושים ולזכויות 

הבנייה המותרות בתחום הגן הלאומי קלעת נמרוד
עיקרי הוראות התכנית: 

חלוקת השטח למתחמי שימור ופיתוח
קביעת התכליות המותרות וזכויות הבנייה בכל מתחם / תא 

שטח
קביעת הוראות שימור שינוי ופיתוח השטח

הקלה בקו בנין מדרך 989 מ- 80 מ' מציר הדרך ל-31 מ' מציר 
הדרך, עבור מבנה קיים ומוצע בכניסה לאתר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4304 עמוד  התשע"ו,   ,7225 הפרסומים  ובילקוט   25/03/2016

בתאריך 09/03/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
רשאי  המעוניין  וכל   ,04-6969712 טלפון:   12900 קצרין  גולן, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
251-0234344

שם התכנית: ג/21829 - מעבר תת קרקעי בדרך 767 
- כפר תבור

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 251-0234344 

גרסת: הוראות - 26 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס  

גמ/ מק/ 4748/ 200 שינוי  
ג/ 4748 שינוי  

ג/ 13661 שינוי  
ג/ 20140 שינוי  
ג/ 20735 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  
תמא/ 3/ 11/ ג אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: כפר תבור .

בין שכונת רימונים, כביש 767 ושכונת כרמי בנימין

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 17037 חלקות במלואן: 129, 311, 685, 696, 702, 710, 721.
גוש: 17037 חלקי חלקות: 26, 30, 209, 310, 712, 715.

גוש: 17873 חלקות במלואן: 23.
גוש: 17873 חלקי חלקות: 24.

X: 239843 קואורדינטה
Y: 732956 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
 767 לכביש  מתחת  אופניים  ורוכבי  רגל  להולכי  בטוח  מעבר 

משכונת הרימונים לשכונת כרמי בנימין

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד משצ"פ לשביל.

מעבר תת קרקעי מתחת לכביש 767
הקלה בקו בנין ע"פ תמ"א 3/ 11/ג' מ-80 מ' ל-27 מ' עבור דרך 

מקומית.
לרבות  קרקעי,  התת  המעבר  בסביבת  דרכים  מערכת  הסדרת 

הצרת דרך מדרום אליו.
קביעת תנאים למתן היתר בנייה/סלילה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8965 עמוד  התשעו,   ,7309 הפרסומים  ובילקוט   29/07/2016

בתאריך 27/07/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
ולבנייה הגליל המזרחי, כפר תבור 15241 טלפון: 04-6772333, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
251-0265363

שם התכנית: ג/21985 - הסדרת מגרש מגורים 
במזרח דבוריה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   ,1965  –  התשכ"ה 

251-0265363 גרסת: הוראות - 10 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 5248 שינוי 
ג/ 7883 שינוי 

ג/ 16613 שינוי 
תמא/ 8 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: דבוריה. צפון מזרח היישוב 

גושים וחלקות: 
גוש: 16971 חלקי חלקות: 47.

X: 235823 קואורדינטה
Y: 733143 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
הגדלת שטח מגרש מגורים ע"י שינוי ייעוד משטח ללא ייעוד 

למגורים לצורך הסדרת בנייה קיימת.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד משטח ללא ייעוד למגורים. 

שינוי בקווי בניין לצורך הסדרת בינוי קיים.
הגדלת תכסית מ-39% ל- 45%

והחזרה  שיקום  לצורך  פתוחים,  שטחים  בייעוד  שטח  הגדרת 
למצב טבעי.

קביעת הוראות להוצאת היתרי בנייה
קביעת הנחיות סביבתיות

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,140 עמוד  התשעז,   ,7361 הפרסומים  ובילקוט   14/10/2016

בתאריך 13/10/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
ולבנייה הגליל המזרחי, כפר תבור 15241 טלפון: 04-6772333, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד האוצר 

.www.iplan.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המרכזי

הודעה בדבר ביטול הודעת אישור תכנית מתאר מקומית
והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

מס': ג/ 19522/ א
שם התכנית: כביש טבעת דרומית - ירכא

מתאר  תכנית  אישור  הודעת  ביטול  על  הודעה  בזה  נמסרת 
בתאריך  בעיתונים  שפורסמה  א   /19522 ג/  מס'  מקומית 
 ,4180 עמוד  התשעז,   ,7461 הפרסומים  ובילקוט   00/00/0000
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  וכי   .02/03/2017 בתאריך 
והבנייה, התשכ"ה – 1965,נמסרת הודעה בדבר אישור תכנית 

מתאר מקומית מס': ג/ 19522/ א
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7560 שינוי 
ג/ 11638 שינוי 
ג/ 20147 שינוי 
ג/ 9541 שינוי 

ג/ 19522 שינוי 
ג/ 10602 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ירכא.

גושים וחלקות: 
גוש: 18899 חלקי חלקות: 15 - 16, 19 - 22, 24, 26, 51 - 52, 57, 

.183 - 182 ,179 ,66 - 65
גוש: 18911 חלקי חלקות: 3, 5 - 6, 8 - 16, 40, 45, 49 - 50.

גוש: 18912 חלקי חלקות: 48, 50.
גוש: 18920 חלקי חלקות: 59, 61 - 62, 64.

גוש: 18921 חלקי חלקות: 5 - 6, 12 - 14, 16, 19 - 20, 73, 75 - 76.
גוש: 18922 חלקי חלקות: 13 - 18, 32 - 33, 36 - 37, 39 - 40, 

.135 ,126 - 124 ,122 ,117 ,113 ,65 ,55 - 52 ,43 - 42
גוש: 18923 חלקי חלקות: 25, 27 - 28, 86 - 87, 91 - 93.

X: 221119 קואורדינטה
Y: 761636 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
התווית דרך עוקפת דרומית ירכא

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ליעוד דרך.

קביעת הוראות בנייה לביצוע הדרך.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5554 עמוד  התשע"ד,   ,6803 הפרסומים  ובילקוט   11/07/2014

בתאריך 14/05/2014.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
הגליל המרכזי, עכו טלפון: 04-9912621, כל מעוניין רשאי לעיין 
בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.iplan.gov.il וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל העליון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
ג/ 21484

שם התכנית: תכנית מתאר "שדה אליעזר"
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל 

העליון מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 21484 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 
גע/ מק/ 53 שינוי 

משצ/ 86 שינוי 
ג/ 8979 שינוי 
ג/ 3368 שינוי 

ג/ 11024 שינוי 
ג/ 7613 שינוי 
ג/ 7352 שינוי 
ג/ 5241 שינוי 

ג/ 12580 שינוי 
ג/ 12718 שינוי 

גע/ מק/ 007 שינוי 
ג/ 12758 שינוי 
ג/ 12962 שינוי 

גע/ מק/ 060 שינוי 
ג/ 13366 שינוי 
ג/ 13511 שינוי 
ג/ 14436 שינוי 

גע/ מק/ 097 שינוי 
ג/ 16058 שינוי 

גנ/ 16182 שינוי 
גע/ מק/ 134 שינוי 
גע/ מק/ 006 שינוי 
גע/ מק/ 192 שינוי 

ג/ 1300 שינוי 
גע/ מק/ 199 שינוי 
גע/ מק/ 198 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

תמא/ 22 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: שדה אליעזר.

X: 253250 קואורדינטה
Y: 772500 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 13982 חלקי חלקות: 9.

גוש: 13985 חלקות במלואן: 9 - 11, 13, 15 - 76, 80 - 84, 90, 97, 
 ,134 ,132 ,129 ,126 ,123 ,120 ,117 - 114 ,110 ,107 - 105 ,103 - 99
 ,164 ,162 ,159 ,157 ,154 ,152 ,148 ,145 - 144 ,142 - 141 ,139 ,137

.193 - 180 ,177 ,173 ,171 ,167
גוש: 13985 חלקי חלקות: 6.

גוש: 13986 חלקות במלואן: 8 - 26, 29, 32, 37, 42 - 44, 48, 52 - 
.160 - 148 ,138 - 73 ,65 ,54

גוש: 13986 חלקי חלקות: 28, 30 - 31, 33 - 36, 38 - 41, 46.
גוש: 14411 חלקות במלואן: 29 - 72.

גוש: 14411 חלקי חלקות: 73.
גוש: 14412 חלקי חלקות: 24, 28.

מטרת התכנית: 
הסדרת גבולות, יעודים, שימושי קרקע וזכויות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
)איחוד  ולנחלות לצורכי תצ"ר  גבולות למגרשים  הסדרת    .1

וחלוקה תכנוניים(.
השלמת שטח ראש הנחלה )מגורים + )פל"ח( ל- 2.5 דונם.   .2

 138 מגרש  ייעוד  שינוי   ,131 מס'  מגורים  מגרש  הוספת    .3
ממגורים לשטח מבני ציבור )ביטול 1 יח"ד(.

הסדרה והתרה של שמושים נוספים )פל"ח( שלא למטרות    .4
חקלאיות בתחום אזור המגורים בנחלה לצרכי תעסוקה.

קביעת זכויות בנייה ותכליות לכל השימושים תוך ניצול    .5
קווי תשתית קיימים במושב ובמניעת עומס יתר.

השטחים  על  שמירה  תוך  ופיתוח  בינוי  הוראות  קביעת    .6
הפתוחים והאופי החקלאי - כפרי של המושב.

80 מ"ר בכל המגרשים  יח"א עד   2 מתן אפשרות להקמת    .7
בייעוד מגורים.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  האוצר 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טלפון: 
מקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון, ראש פינה 12100 טלפון: 

04-6816373

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
254-0475723

שם התכנית: כביש גישה לציפורי
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 254-0475723 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  יזרעאלים 

גרסת: הוראות - 11 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 6650 שינוי 
ג/ 17627 שינוי 

משצ/ 100 שינוי 
ג/ 1239 שינוי 

ג/ 20601 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תמא/ 23 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

תמא/ 8 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: צפורי .

כביש הגישה לציפורי.
X: 225576 קואורדינטה
Y: 737930 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 17604 חלקי חלקות: 5.
גוש: 17606 חלקי חלקות: 3, 4, 5, 6, 16, 17.

גוש: 17611 חלקי חלקות: 2, 13.

מטרת התכנית: 
הסדרת כביש גישה לישוב ציפורי ולגן הלאומי ציפורי מדרום 
ציפורי  מפרידן  של  התנועה  למעגל  ציפורי,המתחבר  לנחל 

שאושר במסגרת תוכנית ג/20601.

עיקרי הוראות התכנית: 
ייעוד שטחים לדרך.  א. 

הטלת מגבלות בנייה על שטחים סמוכים לדרך המוצעת  ב. 
בתוכנית.

קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך, לרבות פיתוח ושיקום  ג. 
נופי.

ביטול דרך והחזרתה לייעוד גן לאומי/שמורת נוף חקלאית  ד. 
עפ"י תוכנית ג/1239

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: -04

מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .6508555
לתכנון ולבנייה יזרעאלים, עפולה 18120 טלפון: 04-6429660

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
257-0373852

שם התכנית: הגדלת אחוזי בנייה יפיע 16881-37
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא 
גרסת:   257-0373852 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  העמקים 

הוראות - 12 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 14860 שינוי 
ג/ 6429 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: יפיע .

צפון יפיע 
X: 226325 קואורדינטה
Y: 733550 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 16881, מוסדר, חלקי חלקות: 25, 37.

מטרת התכנית: 
הגדלת אחוזי בנייה כוללים

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת אחוזי בנייה כוללים הן עבור שטח עיקרי והן עבור    .1

שטח שירות. 
קביעת קווי בניין.   .2

הגדלת כיסוי קרקע.   .3
הגדלת מס' קומות מותר.  .4
הגדלת מס' יחידות דיור.   .5

ביטול חלק מדרך.   .6

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: -04

מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .6508555
 17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  מבוא העמקים,  ולבנייה  לתכנון 

טלפון: 04-6468585

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

תשמ"ט - 1989.
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
257-0426247

שם התכנית: שינוי תוואי דרך נחל ציפורי - ריינה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא 
גרסת:   257-0426247 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  העמקים 

הוראות - 12 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 5249 שינוי 

ג/ 21203 שינוי 
גנ/ 18528 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ריינה .

מרכז כפר ריינה ליד בניין המועצה 
X: 229675 קואורדינטה
Y: 736375 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 17521 חלקי חלקות: 51, 52, 53, 56.
גוש: 17522 חלקות במלואן: 16, 17, 18.

גוש: 17522 חלקי חלקות: 21, 69.

לא מוסדר: 
גוש: 1 חלקי חלקות: 1.

מגרשים: 
310 בהתאם לתכנית ג/ 21203
120 בהתאם לתכנית ג/ 21203

מטרת התכנית: 
שינוי תוואי דרך , וחלוקת תא שטח 102 ללא הסכמת הבעלים

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי תוואי דרך 

שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים ב ) בהתאם למגורים א' 
בתכנית ג/5249 (

שינוי ייעוד ממגורים ב לדרך מוצעת 
חלוקה ללא הסכמת הבעלים 

ביטול קטע מדרך מאושרת

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
 17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  מבוא העמקים,  ולבנייה  לתכנון 

טלפון: 04-6468585

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
257-0309278

שם התכנית: הגדלת אחוזי בנייה - גוש 17512-4 
ריינה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 257-0309278 

גרסת: הוראות - 11 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 8189 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ריינה.

דרום מזרח ריינה

גושים וחלקות: 
גוש: 17512, מוסדר, חלקי חלקות: 4.

X: 229110 קואורדינטה
Y: 736058 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
הגדלת אחוזי בנייה לצורך הוספת יחידת דיור אחת במסגרת 

מס' יחידות דיור מותר ע"פ תכנית ג/8189.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. הגדלת אחוזי בנייה

2. שינוי הוראות וזכויות בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7687 עמוד  התשע"ו,   ,7281 הפרסומים  ובילקוט   24/06/2016

בתאריך 09/06/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
טלפון:   17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  העמקים,  מבוא  ולבנייה 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-6468585
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.iplan.gov.il מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: חבל אשר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
201-0380055

שם התכנית: ג/22714 שינוי בזכויות והוראות בנייה 
במגרש 140 אחיהוד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 201-0380055 
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גרסת: הוראות - 8 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7844 שינוי 
ג/ 14097 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: אחיהוד מגרש 140.

גושים וחלקות: 
גוש: 21131 חלקות במלואן: 12.

X: 216972 קואורדינטה
Y: 757043 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
הגדלת אחוזי בנייה ושינוי הוראות בנייה, במגרש 140, אחיהוד.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת שטחי הבנייה המרביים במגורים א' ל–71% מתוכם    o

57% עיקריים.
קביעת הנחיות למדידת הגובה.   o

התאמת קווי בנין לקיים ולמתוכנן בשטח.   o
הגדלת תכסית הקרקע מ-40% ל-50%.   o

הגדלת השטח המותר למחסן מ-5 מ"ר ל-7 מ"ר.   o

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,536 עמוד  התשעז,   ,7373 הפרסומים  ובילקוט   04/11/2016

בתאריך 08/11/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
חבל אשר -ד.נ גליל מערבי, טלפון: 04-9879621, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד האוצר

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה נפתלי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
258-0371203

שם התכנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי לשב"צ לדת 
מקאם בהאא אלדין עה"ש בבית ג'אן

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה 
גרסת:   258-0371203 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  נפתלי 

הוראות - 11 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 685 שינוי  
גנ/ 17300 שינוי  

ג/ 400 - צפון שינוי  
ג/ 16653 כפיפות  
תמא/ 8 אישור ע"פ תמ"א 

תמא/ 35/ 1 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
מתפתלת  משולטת  דרך  הארי.  הר  פסגת  על  נמצא  המקום 
בעלייה בין בתי בית ג'אן עד למקאם בהאא א-דין. משם יש 

תצפית יפה על בית ג'אן.
יחסית עם  בניין חדש  נמצאת כאמור בתוך  המערה הקדושה 

כיפה. 
שטח התכנית נמצא חלקית בתחום שטח ללא שיפוט. 

X: 235250 קואורדינטה
Y: 762450 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 19502 חלקות במלואן: 50.
גוש: 19502 חלקי חלקות: 16, 17, 22, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 

.69 ,68 ,67 ,59
גוש: 19518 חלקי חלקות: 25, 82, 91.

מטרת התכנית: 
והתווית  ג'אן  ,בית  עה"ש  אדין  בהאא  הקדוש  האתר  הסדרת 

דרך גישה.

עיקרי הוראות התכנית: 
למבנים  ומגורים  טבע  ושמורת  מחקלאי  ייעוד  שינוי   -

ומוסדות ציבור לדת ,דרך מוצעת וחניון ציבורי.
קביעת שימושים ותכליות בייעודים השונים.  -

קביעת זכויות והוראות בנייה.  -
קביעת הוראות בינוי ופיתוח.  -

קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.  -

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
04- טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון, 
מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .6508555
מעלות-תרשיחא   1 האורנים  נפתלי,  מעלה  ולבנייה  לתכנון 

24952 טלפון: 04-9978030

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

תשמ"ט - 1989.
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
258-0358796

 שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות הבנייה 
בחלקה 6 - בית ג'ן

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

258-0358796 גרסת: הוראות - 8 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 685 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: בית ג'ן .

כ- 300 מ' מערבית למגרש הכדורגל בית ג'אן

גושים וחלקות: 
גוש: 19518, מוסדר, חלקי חלקות: 6, 44.

X: 235804 קואורדינטה
Y: 762705 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
איחוד הייעודים בחלקה 6 למגורים ב' ושינוי בהוראות וזכויות 

הבנייה

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד ייעוד המגורים בח' 6

הסדרת קווי בניין קדמיים בחלקה 6 כמסומן בתשריט
 100% מתוכם   120%( ב'  מגורים  באזור  הבנייה  שטחי  הגדלת 

המהווים שטחים עיקריים(
הגדלת תכסית קרקע ל- 60%
העלאת מס' יח"ד מ-5 ל- 12

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,10212 עמוד  התשעו,   ,7349 הפרסומים  ובילקוט   23/09/2016

בתאריך 21/09/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   24952 מעלות-תרשיחא   1 האורנים  נפתלי,  מעלה 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-9978030
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלות תרשיחא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
223-0365270

שם התכנית: ג/22985 שינוי ייעוד למגורים, תיירות 
ומבנים ומוסדות ציבור, מעלות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלות 
 223-0365270 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  תרשיחא 

גרסת: הוראות - 6 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 10659 שינוי 
ג/ 4328 שינוי 
ג/ 6177 שינוי 
ג/ 2614 שינוי 

ג/ 13342 כפיפות 
ג/ 16653 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ברחוב  למעלות"  "שיר  הסדר  ישיבת  מעלות-תרשיחא  יישוב: 

פקיעין מעלות תרשיחא.
X: 227156 קואורדינטה
Y: 768625 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 18489 חלקי חלקות: 25.
גוש: 18593 חלקי חלקות: 20.

גוש: 18597 חלקות במלואן: 13, 14.
גוש: 18597 חלקי חלקות: 29.

מטרת התכנית: 
שינוי ייעוד למגורים, תיירות ומבנים ומוסדות ציבור ליצירת 
חדרי  חדרים,   50 עד  עירוני  מלון  להקמת  תכנונית  מסגרת 
ציבוריים  ושטחים  למעלות  שיר  מידרשיית  לתלמידי  מגורים 

ושירותים משולבים למתחם המדרשה.

עיקרי הוראות התכנית: 
למוסד",  "שטח  קומות",   3-4 מגורים  מ"אזור  ייעוד  שינוי    o
ומבנים  תיירות  למגורים  ודרך  מעבר"  גישה/זכות  "דרך 

ומוסדות ציבור, חניון ושצ"פ.
תיירות  מגורים  ליעוד  והשימושים  התכליות  קביעת   o

ומבנים ומוסדות ציבור.
פתוחים  שטחים  ביעוד  המרביים  הבנייה  שטחי  קביעת    o
שטחים   80% מתוכם  ל–118%  ציבור  ומוסדות  מבנים 

עיקריים.
קביעת מס' הקומות ל–4 מעל למפלס הכניסה ועוד 2 מתחת    o

למפלס הכניסה, וקביעת הנחיות למדידת גובה הבנין.
למבנה  בהתאם  בתשריט  כמסומן  הבניין  קווי  קביעת    o

הקיים ולמתוכנן בשטח.
קביעת תכסית הקרקע ל-30%.   o

הנחיות בינוי, קביעת הוראות לפיתוח השטח.   o
קביעת הוראות למתן היתר בנייה.   o

קביעת הוראות בנייה.   o
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.   o

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.i האוצר 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
04- טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון, 
מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .6508555



ילקוט הפרסומים 7491, ד' באייר התשע"ז, 30.4.2017  5384

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא, האורנים 1 מעלות-תרשיחא 
24952 טלפון: 04-9973630

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלות תרשיחא

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
223-0347609

שם התכנית: ג/22657 התווית דרך גישה ושינוי 
זכויות והוראות בנייה למגורים בתרשיחא

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 223-0347609 

גרסת: הוראות - 15 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 10778 שינוי 
ג/ 10193 שינוי 
ג/ 6953 שינוי 

ג/ 13342 כפיפות 
ג/ 16653 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
שכונה  מג'אהד.  אל  מעלה  רחוב:  מעלות-תרשיחא  יישוב: 

מערבית תרשיחא

גושים וחלקות: 
גוש: 18402 חלקי חלקות: 24.

גוש: 18403 חלקות במלואן: 4, 5, 6, 39.

גוש: 18403 חלקי חלקות: 7, 10, 32, 33.
X: 225108 קואורדינטה
Y: 767963 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
הסדרת ייעודי הקרקע לרבות נגישות, ושינוי בזכויות והוראות 

הבנייה ביעודים השונים.

עיקרי הוראות התכנית: 
הסדרת ייעודי הקרקע ביעודים השונים לרבות נגישות למגורים.

הוספת שימוש עסקי ביעוד מגורים בתא שטח מס' 2.
 )1 שטח  )תא  ב'  במגורים  המרביים  הבנייה  שטחי  הגדלת 

ל–200% מתוכם 150% עיקריים.
 )2 שטח  )תא  ב'  במגורים  המרביים  הבנייה  שטחי  הגדלת 

ל–132% מתוכם 107% עיקריים.
שינוי בהוראות הבנייה ביעוד מגורים ב'.

הגדרת השימושים ביעוד מבנים ומוסדות ציבור ושינוי בזכויות 
והוראות הבנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1898 עמוד  התשעז,   ,7410 הפרסומים  ובילקוט   23/12/2016

בתאריך 28/12/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   24952 מעלות-תרשיחא   1 האורנים  תרשיחא,  מעלות 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-9973630
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.iplan.gov.il משרד האוצר

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק המעיינות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
202-0229591

שם התכנית: הקמת מתקן הנדסי-תחנת שאיבה 
ובריכת חירום לשפכים, בחמדיה. ג/21943

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 202-0229591 

גרסת: הוראות - 24 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס  

משצ/ 51 שינוי  
תמא/ 34 כפיפות  
תמא/ 3 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: חמדיה. שטחים חקלאיים של חמדיה

גושים וחלקות: 
גוש: 22805 חלקי חלקות: 24.

X: 249660 קואורדינטה
Y: 713900 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
שאיבה  תחנת  הקמת  לצורך  הנדסיים  למיתקנים  שטח  ייעוד 

לטיפול בשפכי היישוב חמדיה והתווית דרך גישה.

עיקרי הוראות התכנית: 
הקמת תחנת שאיבה ובריכות חרום.  .1

שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור מתקנים הנדסיים.  .2
קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .3

קביעת שימושים באזור מתקנים הנדסיים.  .4
קביעת זכויות והוראות בנייה.  .5

מיוחדות  הנחיות  לפי  הנדסי  למיתקן  גישה  דרך  התווית   .6
כמסומן בתשריט.

אישור הקלה מקו בניין של דרך מהירה 90 ל-47 מ' במקום   .7
100 מ' עבור ייעוד מתקנים הנדסיים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7690 עמוד  התשעו,   ,7281 הפרסומים  ובילקוט   01/07/2016

בתאריך 09/06/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל   ,04-6065850 טלפון:  שאן  בית  המעיינות,  עמק 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משר האוצר
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק המעיינות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
202-0272773

שם התכנית: הקמת מתקן הנדסי- תחנת שאיבה 
ובריכת חירום בנווה אור ג/22087

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 202-0272773 

גרסת: הוראות - 31 תשריט - 19
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

משצ/ 56 שינוי 
תמא/ 34 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
ג/ 11068 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: נוה אור .

בשטחים החקלאים של נווה אור

גושים וחלקות: 
גוש: 22638, מוסדר, חלקי חלקות: 4, 16.

X: 252919 קואורדינטה
Y: 721605 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
הקמת תחנת שאיבה לביוב.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. הקמת תחנת שאיבה ובריכת חרום.

2. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור מתקנים הנדסיים.
למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  והוראות  בנייה  זכויות  קביעת   .3

היתר בנייה.
4. קביעת שימושים באזור מתקנים הנדסיים.

5. התווית דרך גישה.
6. קביעת הנחיות סביבתיות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8064 עמוד  התשעו,   ,7290 הפרסומים  ובילקוט   01/07/2016

בתאריך 26/06/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל   ,04-6065850 טלפון:  שאן  בית  המעיינות,  עמק 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21336
שם התכנית: הסדרת יעודי קרקע וביטול דרך בחלקה 41, 

בית ג'אן
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21336 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 5446 שינוי 
ג/ 685 שינוי 

ג/ 16653 כפיפות 
ג/ 10786 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: בית ג'אן.

גושים וחלקות: 
גוש: 19503 חלקי חלקות: 40 - 41, 44 - 45.

X: 234800 קואורדינטה
Y: 763400 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
הסדרת תוואי דרך בהתאם לבינוי הקיים וביטול דרך גישה.

עיקרי הוראות התכנית: 
הסדרת דרך מס' 12 בהתאם לבינוי הקיים.   .1

ביטול דרך גישה.   .2
הסדרת זכויות בנייה בתא שטח 20.   .3

קביעת התנאים להריסת הקירות החוסמים והבנויים על    .4
תוואי הדרך.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7336 עמוד  התשעד,   ,6854 הפרסומים  ובילקוט   08/08/2014

בתאריך 10/08/2014.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   24952 מעלות-תרשיחא   1 האורנים  נפתלי,  מעלה 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-9978030
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים
אורי אילן  

יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

מחוז דרום
מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
270 /02 /2

שם התכנית: תכנית מתאר אילת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה אילת 

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 2/ 02/ 270 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

להוציא  ניתן  לא  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  התרי 
היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס  

101 /02 /2 שינוי  



ילקוט הפרסומים 7491, ד' באייר התשע"ז, 30.4.2017  5386

תמא/ 8 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות  

תממ/ 4/ 14/ 21 כפיפות  
תמא/ 19 כפיפות  
תמא/ 34 כפיפות  

תמא/ 10/ ב/ 6 כפיפות  
תמא/ 12/ 1 כפיפות  
תמא/ 3/ 84 אישור ע"פ תמ"א 

תמא/ 14 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 23 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 35 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 22 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 13 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: אילת.

X: 194000 קואורדינטה
Y: 386000 קואורדינטה

גבולות התכנית: 
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גושים בשלמות: 39121 - 39122, 40000 - 40006, 40009 - 40027, 
 - 40081 ,40079 ,40052 ,40050 ,40048 - 40045 ,40040 - 40029
 40151 ,40148 - 40134 ,40131 - 40114 ,40100 - 40087 ,40085

.40196 - 40194 ,40193 ,40187 -
גוש: 39114 חלקי חלקות: 2, 5 - 6.

גוש: 39116 חלקי חלקות: 2 - 4.
גוש: 39117 חלקי חלקות: 2.

גוש: 39118 חלקי חלקות: 1 - 2.
גוש: 39125 חלקי חלקות: 1 - 4, 6.

גוש: 39126 חלקי חלקות: 6, 10, 14, 18, 22, 24, 25.
גוש: 39127 חלקות במלואן: 6 - 7, 10, 13, 24 - 25.

גוש: 39127 חלקי חלקות: 8, 11, 20, 23, 26.
גוש: 39128 חלקי חלקות: 11.
גוש: 40028 חלקי חלקות: 1.

גוש: 40042 חלקות במלואן: 3.
גוש: 40042 חלקי חלקות: 1 - 2, 4 - 6.

גוש: 40043 חלקי חלקות: 1 - 2.

גוש: 40044 חלקי חלקות: 1 - 2.
גוש: 40190 חלקות במלואן: 1 - 5, 9.

גוש: 40190 חלקי חלקות: 8, 23.

לא מוסדר: 
גושים בשלמות: 40007, 40049, 40051, 40072 - 40076, 40197 - 

.40218 - 40201 ,40199
גושים בחלקיות: 40057, 40067, 40068, 40069, 40200.

מטרת התכנית: 
כלכלתה,  שיפור  לשם  אילת  של  העתידי  הפיתוח  את  לכוון 
המבנה החברתי שלה, תבניתה העירונית והמאפינים הנופיים 

היחודיים לה )הרים, מדבר, טופוגרפיה, ים, אקלים(.
לשם כך לקבוע את היעדים הבאים: 

גיבוש מרכז העיר, עיצובו וטיפוחו כמוקד פעילות איכותי    .1
שימושים  והכולל  ומבקריה,  העיר  תושבי  לכלל  ומפגש 

עירוני  פארק  מסחר,  תעסוקה,  מגורים,  כדוגמת  מגוונים 
ועוד. 

גניה  רחובותיה,   - העיר  של  הציבורי  המרחב  גיבוש    .2
האקלים  ולתנאי  התושבים  לצרכי  התאמתו  וכיכרותיה, 
כמרחב זמין, נגיש ואטרקטיבי להולכי רגל ולכלל משתמשיו.

משמעות  בעלי  יחודיים  ופעילות  משיכה  מוקדי  יצירת    .3
העיר,  של  מעמדה  לחיזוק  וארצית  אזורית  עירונית,  כלל 

למשיכת אוכלוסיה חדשה ומניעת עזיבתם של תושבים. 
עידוד שיקום והתחדשות עירונית של השכונות הוותיקות,    .4
הבנויה  והמורשת  המקומית  הזהות  על  שמירה  תוך 

והפתוחה המתבטאים במרקמים ובמבנים לשימור.
גיבוש תבנית להקמת שכונות מגורים חדשות ואיכותיות    .5
על  ושמירה  חדשה  ולאוכלוסיה  המקומית  לאוכלוסיה 

עתודות קרקע לפיתוח עתידי.
ערכים  בעלי  ומרקמים  מבנים  אתרים,  רשימת  גיבוש    .6

היסטוריים ו/או אדריכליים המוצעים לשימור.
חיזוק  המלונאות,  אזור  טיפוח  ידי  על  התיירות  חיזוק    .7
הקשר בין אזור המלונאות למרכז העיר, הקמת אטרקציות 
תיירותיות ושרותים יחודיים לתיירות ושמירה על עתודות 

קרקע לפיתוח תיירות עתידי.
רחבה  בפרישה  ואטרקטיבי  עשיר  תעסוקות  מגוון  פיתוח    .8
ובנגישות מירבית לשם איזון של חתך התעסוקות הקיים. 

שימור ערכי הטבע והנוף היחודיים וטיפוחם באופן זהיר    .9
ומבוקר לרווחת תושבי העיר ומבקריה. 

טיפוח זהיר ומבוקר של חוף הים, הרחבת השטח הפתוח    .10
ומגוונות  נוספות  פעילויות  ושילוב  החוף,  לאורך  לציבור 

ברצועה החופית.
יצירת תבנית עירונית מותאמת לתנאי הטופוגרפיה והנוף    .11

והיוצרת פתיחות ונגישות מירבית אל הים ואל ההר.
פיתוח מערך תחבורה בת קיימא – שבילי אופניים, מערכת    .12

תחבורה ציבורית וכיוב'.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. קביעת הוראות ליעודי הקרקע.

2. קביעת שימושים מותרים לייעודי קרקע.

3. קביעת שלביות פיתוח של השטח הבנוי.
4. קביעת עקרונות בינוי, עיצוב ופיתוח לחלקי העיר.

5. קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות בשטח התכנית.
6. קביעת הנחיות לגבי פיתוח מערכות תנועה ותשתית.

7. קביעת הוראות ביחס לנושאים סביבתיים, שימור וכו'.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 

חטיבת הנגב 1 אילת טלפון: 08-6367114

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

תשמ"ט - 1989.
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד

 הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס': 
5 /109 /03 /3

שם התכנית: מגרש 111 רובע ז' - אשדוד
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
 /03  /3 מס':  מפורטת  תכנית  דחיית  בדבר  התשכ"ה-1965, 
109/ 5 שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 
 ,3473 עמוד  התשנו,   ,4413 הפרסומים  ובילקוט   23/05/1996

בתאריך 28/05/1996.
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
3/ במ/ 115 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: אשדוד, רובע ז', מגרש 111

גבולות התכנית: 
כמסומן בתשריט בקו כחול

גושים וחלקות: 
גושים בשלמות: 2070, 2074.

מטרת התכנית: 
יצירת מסגרת תכנונית להקמת למוסדות ציבור ובנייני 

ציבור על ידי קביעת יעודי קרקע ומגבלות בנייה

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   ,08-6263795
 ,08-8545304 טלפון:   77100 אשדוד   10 העברי  הגדוד  אשדוד, 
ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
605-0353102

שם התכנית: מגורים ברח' איילת השחר6 ו-34, 
שכונת נווה זאב, פלח 6, באר שבע

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 605-0353102 

גרסת: הוראות - 9 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

6 /218 /03 /5 שינוי 
5/ במ/ 206 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: באר שבע רחוב: ייבין יהושע 6 .

נאות חצרים שבפלח 6, נווה זאב באר שבע

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 38442 חלקות במלואן: 1.
גוש: 38442 חלקי חלקות: 8.

X: 177600 קואורדינטה
Y: 571760 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
הגדלת היקפי בנייה בשני קוטג'ים וקביעת מיקום מחסן

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת סה"כ זכויות לבית מס' 6 מ 163 מ"ר ל 199.5 מ"ר,   -

שטח עיקרי: מ 133 מ"ר ל 149.5 מ"ר. 
שטח שירות מעל קומת כניסה: מ 30 מ"ר ל 50 מ"ר ]סככת    

רכב 30 מ"ר, ממ"ד 12 מ"ר, ומחסן 8 מ"ר.
הגדלת סה"כ זכויות לבית מס' 34 מ 193.5 מ"ר ל 199.5 מ"ר,   -

שטח עיקרי: מ 145.5 מ"ר ל 149.5 מ"ר. 
שטח שירות מעל קומת כניסה: מ 48 מ"ר ל 50 מ"ר ]סככת    

רכב 30 מ"ר, ממ"ד 12 מ"ר, ומחסן 8 מ"ר.
קביעת קווי בניין לשטח שירות.   -

שינוי תכסית מרבית.   -
שינוי בינוי סטנדרטי.   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,830 עמוד  התשעז,   ,7380 הפרסומים  ובילקוט   24/11/2016

בתאריך 16/11/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 
שבע, בגין מנחם 2 באר שבע טלפון: 08-6463807, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: מצפה רמון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
613-0284794

שם התכנית: מגרש 33 רח' עין שחק 24, מצפה רמון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 613-0284794 

גרסת: הוראות - 10 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

4 /117 /03 /27 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: מצפה רמון רחוב: עין שחק 24 .

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 39596 חלקי חלקות: 95, 97.
גוש: 39880 חלקי חלקות: 7.

X: 180261 קואורדינטה
Y: 502564 קואורדינטה

מגרשים: 
33 בהתאם לתכנית 4/117/03/27
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מטרת התכנית: 
הגדלת זכויות בנייה למטרות עיקריות,ושירות.יח"ד אחת ב–2 
אירוח  יחידות  ל–2  ל–0.00  מתחת  מפולשת  קומה   + קומות 

,חנייה לרכב ומחסן בגודל 6 מ"ר יהיה חלק ממבנה מגורים.

עיקרי הוראות התכנית: 
לבנייה  והתאמתן  בניין  קווי  בנייה,שינוי  זכויות  א -  הגדלת 

בשטח.
ב -  קביעת שטחי הבנייה המירביים בתא שטח 33 ל 65.21% 

עיקרי+4.80% שטחי שירות.
קביעת התכליות והשימושים המותרים.  ג -  

ד -  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ה - קביעת הנחיות לבנוי ועיצוב אדרכלי.

קביעת שלבי ביצוע התוכנית. ו -  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,700 עמוד  התשעז,   ,7378 הפרסומים  ובילקוט   17/11/2016

בתאריך 15/11/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 
מצפה  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .6263795
 ,08-6586493 טלפון:   80600 רמון  מצפה   8 גוריון  בן  שד  רמון, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
6 /312 /03 /52

שם התכנית: מגרש 146 ערערה שכונה 1
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 

מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס': 52/ 03/ 312/ 6 
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
2 /312 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
X: 202850 קואורדינטה
Y: 563475 קואורדינטה

גבולות התכנית: 
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 100084/9 חלקות במלואן: 22 - 23.
גוש: 100084/9 חלקי חלקות: 40.

מטרת התכנית: 
קווי  שינוי  מסחרית,  חזית  עם  למגורים  משצ"פ  ייעוד  שינוי 
בניין, הגדלת זכויות בנייה ותוספת יח"ד מ-2 יח"ד ל- 4 יח"ד.

תוספת חזית מסחרית במגרש 146 שכ' 1 ערערה בנגב

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת זכויות בנייה מגרש 146 ל–1313 מ"ר המהווים שטחים   -

עיקריים, 80 מ"ר מסחר, 130 מרתף ו–131 שטחי שירות.
שינוי ייעוד קרקע משצ"פ למגורים עם חזית מסחרית.   -

הגדלת מס' יח"ד במגרש מ- 2 ל- 4 יח"ד.   -
הוספת קומה שלישית.   -

שינוי קוו בניין בהתאם למסומן בתשריט.   -
קביעת התכליות והשימושים.   -
קביעת הוראות בינוי ופיתוח.   -

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   -
קביעת שלבים לביצוע התכנית.   -

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
652-0382143

שם התכנית: מגרשים 28-29 שכ' 30 כסיפה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   652-0382143 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

הוראות - 7 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

1 /320 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: כסייפה רחוב: כסיפה 28 .

מגרשים 28-29 שכ 30 כסיפה
X: 208250 קואורדינטה
Y: 573275 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 100574, מוסדר, חלקי חלקות: 9999.

מגרשים: 
28 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 320/ 1
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מטרת התכנית: 
קומה שלישית  ,תוספת  בנייה  בניין, הגדלת אחוזי  קווי  שינוי 
והגדלת מס' יח"ד מ 4 ל 8 יח"ד במגרשים 28-29 שכ" 30 כסיפה.

עיקרי הוראות התכנית: 
- קביעת שטחי בנייה המרביים.

- קביעת מס' קומות.
- קביעת מס' יח"ד.

- שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים.
- קביעת זכויות, מגבלות והוראות בנייה.

- קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי
- קביעת התכליות והשימושים.

- קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
652-0196709

שם התכנית: מגרש 37 שכ' 2ג ערערה בנגב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0196709 

גרסת: הוראות - 10 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

2 /310 /02 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ערערה בנגב רחוב: ערערה-בנגב 37 .

מגרש 37 שכ 2ג ערערה

גושים וחלקות: 
גוש: 400257, לא מוסדר, חלקי חלקות: 9999.

X: 203650 קואורדינטה
Y: 562775 קואורדינטה

מגרשים: 
37 בהתאם לתכנית 7/ 02/ 310/ 2

מטרת התכנית: 
הגדלת  ע"י  הקיים  המצב  להסדרת  תכנונית  מסגרת  יצירת 
זכויות בנייה למגורים,שינוי קווי בניין ותוספת קומה במגרש 

37 שכ" 2ג ערערה בנגב.

עיקרי הוראות התכנית: 
-קביעת שטחי בנייה המרביים באזור מגורים א'.

-הוספת קומה שלישית.
-הגדלת מס' יח"ד מ-2 ל- 4 יח"ד.

-שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים.
-קביעת התכליות והשימושים.

-קביעת הנחיות לתשתיות.
-קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1550 עמוד  התשעז,   ,7401 הפרסומים  ובילקוט   23/12/2016

בתאריך 15/12/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
652-0206631

שם התכנית: מגרש 159 שכ' 1 ערערה בנגב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0206631 

גרסת: הוראות - 11 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

4 /41 /1 שינוי 
2 /312 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ערערה בנגב רחוב: ערערה-בנגב 159 .

מגרש 159 שכ' 1 ערערה בנגב

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 100807 חלקות במלואן: 115.
גוש: 100807 חלקי חלקות: 108, 122.

X: 202725 קואורדינטה
Y: 563190 קואורדינטה

מגרשים: 
159 בהתאם לתכנית 1/ 41/ 4

מטרת התכנית: 
שינוי קווי בניין,הגדלת אחוזי בנייה, תוספת שיג בחזית מגרש 

האחורית, הגדלת מס' יח"ד במגרש 159 שכ" 1 ערערה בנגב.
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עיקרי הוראות התכנית: 
-קביעת שטחי בנייה המרביים במגרש.

-הגדלת מס' יח"ד מ-2 ל- 4 יח"ד.
-שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים.
-קביעת זכויות,מגבלות והנחיות בנייה.

-קביעת התכליות והשימושים.
-קביעת הנחיות לתשתיות.

-קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1551 עמוד  התשעז,   ,7401 הפרסומים  ובילקוט   16/12/2016

בתאריך 15/12/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
652-0210484

שם התכנית: מגרש 75 שכ' 2א ערערה בנגב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0210484 

גרסת: הוראות - 9 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

10 /311 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ערערה בנגב רחוב: ערערה-בנגב 75 .

מגרש 75 שכ 2א ערערה

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

X: 203750 קואורדינטה
Y: 563935 קואורדינטה

מגרשים: 
75 בהתאם לתכנית 10/311/03/7

מטרת התכנית: 
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת המצב הקיים ע"י שינוי קווי 
בניין, הגדלת זכויות בנייה ,תוספת קומה שלישית והגדלת מס' 

יח"ד במגרש 75 שכ" 2א ערערה בנגב.

עיקרי הוראות התכנית: 
-קביעת שטחי בנייה המרביים באזור מגורים א' 

-הגדלת מס' יח"ד מ-1 ל- 3 יח"ד.
-שינוי קווי בניין בהתאם לבניין קיים.

-קביעת התכליות והשימושים.
-קביעת הנחיות לתשתיות.

-קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,704 עמוד  התשעז,   ,7378 הפרסומים  ובילקוט   30/12/2016

בתאריך 15/11/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
652-0218230

שם התכנית: תאי שטח 36,3600,37,3700 שכ' 2 ערערה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0218230 

גרסת: הוראות - 14 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
7/ 03/ 311/ 1/ ב שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ערערה בנגב 3600 , 36 , 37 .

תאי שטח 36,37,3600,3700 שכ' 2 ערערה בנגב

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 4/100084 חלקי חלקות: 9998.

גוש: 5/100084 חלקי חלקות: 9999.
גוש: 10/100084 חלקות במלואן: 1, 2, 3.

X: 203475 קואורדינטה
Y: 563425 קואורדינטה

מגרשים: 
36 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 311/ 1/ ב

מטרת התכנית: 
הגדלת  ע"י  הקיים  המצב  להסדרת  תכנונית  מסגרת  יצירת 
זכויות בנייה למגורים תוך איחוד וחלוקה למגרשים -36-3600

37-3700 שכ" 2 ערערה בנגב.

עיקרי הוראות התכנית: 
-קביעת שטחי בנייה המרביים באזור מגורים א' 

-הוספת קומה שלישית.
-הגדלת מס' יח"ד.

-שינוי קווי בניין בהתאם לקיים.
-קביעת התכליות והשימושים.

-קביעת הנחיות לתשתיות.
-קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1808 עמוד  התשעז,   ,7407 הפרסומים  ובילקוט   23/12/2016

בתאריך 22/12/2016.
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לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

652-0235119
שם התכנית: מגרש 232 שכ' 9 חורה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0235119 

גרסת: הוראות - 12 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

412 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: חורה 232, מגרש 232 שכ' 9 חורה

גושים וחלקות: 
גוש: 400238, לא מוסדר, חלקי חלקות: 1.

X: 194665 קואורדינטה
Y: 578725 קואורדינטה

מגרשים: 
232 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 412

מטרת התכנית: 
שינוי קווי בנייה לפי תכנית ,הגדלת אחוזי בנייה ותוספת קומה 

שלישית במגרש 232 שכ 9 חורה

עיקרי הוראות התכנית: 
- קביעת שטחי בנייה המרביים.

- קביעת מס' קומות.
- קביעת מס' יח"ד.

- שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים.
- קביעת זכויות, מגבלות והוראות בנייה.

- קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי
- קביעת התכליות והשימושים.

- קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1552 עמוד  התשעז,   ,7401 הפרסומים  ובילקוט   23/12/2016

בתאריך 15/12/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 

נגב  ולבנייה  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
652-0245944

שם התכנית: מגרש 83 שכ' 3 לקיה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0245944 

גרסת: הוראות - 8 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

10 /183 /02 /7 שינוי 
3 /183 /02 /7 שינוי 

12 /183 /02 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: לקיה, שכונה 3 מגרש 83 -לקיה.

גושים וחלקות: 
גוש: 400163, לא מוסדר, חלקי חלקות: 1.

X: 187086 קואורדינטה
Y: 581737 קואורדינטה

מגרשים: 
83 בהתאם לתכנית 10/183/02/7
83 בהתאם לתכנית 3/183/02/7

מטרת התכנית: 
שינוי קוי בנין ,הגדלת אחוזי בנייה למטרות עיקריות ולמטרות 
שירות,תוספת מבנה במגרש והוספת 2 יח"ד כך שסה"כ יהיו 4 

יח"ד במגרש 83,שכונה 3 בלקיה.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת אחוזי מ–40% עיקרי ל–90.74% עיקרי 8.41%+ לשטחי  א.  

שירות.
שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע. ב. 

הגדלת מס' יח"ד מ-2 ל- 4 יח"ד. ג. 
קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ד. 

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה.  
קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי. ו. 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2/9/2016 ובילקוט הפרסומים 7237, התשעו, עמ' 4762, בתאריך 

.30/03/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,84100 שבע  באר   ,4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
 652-0281493

שם התכנית: מגרש 12 שכ' 10 חורה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0281493 

גרסת: הוראות - 5 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

240 /03 /7 שינוי 
3 /240 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: חורה 12, מגרש 12 שכ 10 חורה

גושים וחלקות: 
גוש: 999999, לא מוסדר, חלקי חלקות: 1.

X: 195260 קואורדינטה
Y: 578825 קואורדינטה

מגרשים: 
12 בהתאם לתכנית 3/240/03/7

מטרת התכנית: 
 12 זכויות בנייה במגרש מס'  יצירת מסגרת תכנונית להגדלת 

שכ' 10 חורה.

עיקרי הוראות התכנית: 
- הגדלת זכויות בנייה במגרש.

- קביעת מס' יח"ד.
- שינוי קווי בניין.

- תוספת קומה שלישית.
- קביעת התכליות והשימושים.
- קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

- קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
- קביעת זכויות, מגבלות והוראות בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1101 עמוד  התשעז,   ,7388 הפרסומים  ובילקוט   16/12/2016

בתאריך 29/11/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
652-0370254

שם התכנית: מגרש 74 שכ' 43 כסייפה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0370254 

גרסת: הוראות - 7 תשריט - 6

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
319 /03 /7 שינוי 

2 /248 /02 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
שכונה 43 תא שטח 74 כסייפה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 100568 חלקות במלואן: 51.
גוש: 100568 חלקי חלקות: 100.

X: 208830 קואורדינטה
Y: 572636 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
בתא  יח"ד  מס'  וקביעת  בנייה  אחוזי  והגדלת  בנין  קוי  שינוי 

שטח 74 שכונה 43 בכסיפה.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קוו בנין עפ"י המסומן בתשריט  א.  

מצב מוצע.
ושטחי  עיקריים  לשטחים  המירביים  בנייה  שטחי  קביעת  ב. 

שירות.
הגדלת מס' יח"ד מ–2 יח"ד ל–4 יח"ד ותוספת קומה שלישית. ג. 

קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ד. 
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה.  

קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי. ו. 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30/9/2016 ובילקוט הפרסומים 7327, התשעו, עמ' 9333, בתאריך 

.24/8/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
652-0395079

שם התכנית: מגרש 140 שכ 6 ערערה בנגב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0395079 

גרסת: הוראות - 7 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

7/ 03/ 325/ א שינוי 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ערערה בנגב 140, מגרש 140 שכ 6 ערערה בנגב

גושים וחלקות: 
גוש: 100786, מוסדר, חלקי חלקות: 131.

X: 200620 קואורדינטה
Y: 562400 קואורדינטה

מגרשים: 
140 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 325/ א

מטרת התכנית: 
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת מצב קיים ע"י הגדלת זכויות 

בנייה ושינוי קווי בניין במגרש 140 שכ" 6 ערערה בנגב.

עיקרי הוראות התכנית: 
-קביעת שטחי בנייה המרביים באזור מגורים א' 

-הוספת קומה שלישית.
-הגדלת מס' יח"ד.

-קביעת התכליות והשימושים.
-קביעת הנחיות לתשתיות.

-קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
-קביעת זכויות, מגבלות והוראות בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1250 עמוד  התשעז,   ,7414 הפרסומים  ובילקוט   06/01/2017

בתאריך 04/01/2017.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

דוד לפלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז דרום  

הודעה לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים

ת"ע 64349-03-17
בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותם של הנספים המפורטים להלן: א. פני 
פייגה בדיאן. ב. אדמונד )חיים( בדיאן. ג. מרקוס )לייזר( בדיאן. 

ד. רוזה קלרה בלזר. ה. ריצ'רד בלזר - קטין בן 12. ו. לאון בלזר,

 1037 Kearsarge Montain–והמבקשים: אדוארד ד. בנדר מ
 230 Little Hill –מרטין ג' בנדר מ ;Rd.Warner NH 03278 USA
 126 New Hydw Park NY –נול מ Rd., NH USA; דיוויד ס' 
 3140 State Rt. 209 5G Kingston –11040; פרן ל' אמסטר מ USA

.NY 12401 USA

הודעה

להווי ידוע כי המבקשים הנ"ל, הגישו ביום 29.3.2017 לבית 
המשפט לענייני משפחה בירושלים בקשה להצהיר על מותם 
של הנספים הנ"ל, וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום 19.7.2017 

בשעה 9.00.

לילך יצחק, מזכירת בית המשפט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 35018-02-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת א.מ.ב חווה חקלאית ירדן בע"מ, ח"פ 
,51-168996-0

המכס  אגף   - המסים  רשות  האוצר,  משרד  והמבקש: 
ומע"מ, היחידה לפירוקים כינוסים וגבייה קשה, ע"י ב"כ עו"ד 
בלאו ענת  ו/או  זהר  בשארה  ו/או  רם  אורית  ו/או  נווה   יעל 

נועם  ו/או  גולדפרב  שלומית  ו/או  ח'ורי  ליאנא  ו/או 
טל'  ,)2 הטרמינל  )בית  לוד   ,18 סילבר  הלל  אבא  מרח'   רוזניק, 

08-6833388, פקס' 08-6833380.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.6.2017 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 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 

.21.5.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יעל נוה, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 20375-03-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ר.נ.א. שרותי חשמל וגנרטורים בע"מ, 
ח"פ 51-160640-2,

והמבקש: אברהם אליהו, ע"י ב"כ עו"ד קרן בר יהודה ו/או 
עו"ד נעה יסלזון, מרח' בית הדפוס 22, ירושלים 9548326.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.6.2017 בשעה 9.45.

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 

.30.5.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

קרן בר יהודה, עו"ד  
באת כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 42603-03-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  פרופרטיס  סי.פי.חי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-428025-4

והמבקשים: שמחה בונים שטיצמברג ואח', ע"י ב"כ עו"ד 
אלעד עפארי, מרח' דרך אבא הלל סילבר 14, בית עוז, רמת גן 

52506, טל' 03-6119002, פקס' 03-7514090.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.6.2017 בשעה 9.30.

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 24.5.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלעד עפארי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 3829-01-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 ,51-001574-6 ח"פ  בע"מ,  תרזליט  חברת  פירוק  ובעניין 
מרח' לינקולן 20, תל–אביב-יפו 6713412 )אצל פישמן אחזקות(.

שלום  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
ניסים  דני  ו/או  יריב  הראל  ו/או  גינדס  אהוד  ו/או  גולדבלט 
חי  ו/או  צרפתי-שלום  ליאת  ו/או  ינאי-נוה  אתי  ו/או 
נחמני ניצן  ו/או  זקן  בן  איל  ו/או  עין-דר  רהב  ו/או   מיכאל 
ו/או קרן מימון ו/או מור לוי ו/או ליהיא יבלונקה ו/או אורלי 
אביחצירה-ארואס ו/או גל לביא, מדרך מנחם בגין 7 )בית גיבור 
 ,03-7549934 פקס'   ,03-7549933 טל'   ,5268102 גן  רמת  ספורט(, 

.ggy@ggy-law.com דוא"ל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.7.2017 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 
ימים  מ–30  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 
מיום קבלת בקשת הפירוק, שאם לא כן עלול בית המשפט שלא 

לשמוע את התנגדותו.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שלום גולדבלט, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 8504-02-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מייבל סנטר בע"מ, ח"פ 51-314408-9,

והמבקש: צבי ביכלר, ע"י ב"כ עו"ד עודד מור, מרח' מנחם 
בגין 11, רמת גן.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.5.2017 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 לא יאוחר מיום 20.5.2017.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עודד מור, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 32299-03-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת בן דוד אהרון עבודות חשמל לתעשיה 
בע"מ, ח"פ 51-060508-2,

והמבקשים: קרן בראזני ואח', ע"י ב"כ עו"ד דניאל ועקנין 
ואח', טל' 03-5044047, פקס' 03-6700456.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.5.2017 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 4.5.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דניאל ועקנין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 45582-03-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אס אקס אופנה בקו צעיר בע"מ, ח"פ 
,51-342740-1

שפירו,  אירנה  עו"ד  ב"כ  ע"י  וסילייב,  סופיה  והמבקשת: 
מרח' החשמל 18, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.5.2017 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.

את ההודעה יש למסור למבקשת או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע 

.28.4.2017

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אירנה שפירו, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 1802-04-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  החזקות   26 אביה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-522557-1

דנה  עו"ד  ב"כ  ע"י  נחום,  ואורנה  נחום  דני  והמבקשים: 
יזרסקי, ממשרד עו"ד שלום בר, רח' ירושלים 39, ת"ד 752, קריית 

אונו 5510701, טל' 03-5174455, פקס' 03-5174456.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.4.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.6.2017 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 11.00 

ביום 29.5.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דנה יזרסקי, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 5049-04-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  מאסטר  ליין  און  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-556522-4

ו/או  רונן  אופיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
אריאל כוכבי ו/או שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון, רח' 
כנרת 5 )מגדל ב.ס.ר 3, קומה 4(, בני ברק 5126237, טל' 03-6911808, 

פקס' 03-6957591.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.4.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.7.2017 בשעה 11.30.

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 13.7.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 6.7.2017.

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 5111-04-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ארגוני  לייעוץ  חברה  קידמה  מרכז  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-267093-6,

ו/או  רונן  אופיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
אריאל כוכבי ו/או שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון, רח' 
כנרת 5 )מגדל ב.ס.ר 3, קומה 4(, בני ברק 5126237, טל' 03-6911808, 

פקס' 03-6957591.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.4.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.7.2017 בשעה 11.30.

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 13.7.2017.



ילקוט הפרסומים 7491, ד' באייר התשע"ז, 30.4.2017  5396

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 6.7.2017.

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 10777-04-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ  בע"מ,  ובניו  וינר  ט.  גזית  נעלי  חברת  פירוק  ובעניין 
טל'  ,6744324 אביב  תל   ,118 אלון  יגאל  רח'   ,51-109426-0 

03-5253838, פקס' 03-52588540.

רוהר,  מיכאל  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
ממשרד ברוכשטיין, בירו, רייף, רוהר ושות', עורכי דין, רח' אחד 

העם 9, תל אביב 65154, טל' 03-5609455, פקס' 03-5609450.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.4.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.6.2017 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.

את ההודעה יש למסור למבקשת או לשלחה בדואר, באופן 
לפני  ימים  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע 

הדיון.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מיכאל רוהר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 16274-04-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 51-112233-3 ח"פ  בע"מ,  היי.קיו.  חברת  פירוק  ובעניין 
)בפירוק זמני(,

גרינברג חיות  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי   והמבקשים: 
ו/או אורון קרן, מרח' דרך מנחם בגין 7 )בית גיבור ספורט, קומה 

12(, רמת גן 5268102, טל' 03-6090976, פקס' 03-6960486.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.4.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.6.2017 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 משבעה ימים 

לפני הדיון עד השעה 12.00.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חיות גרינברג, עו"ד            אורון קרן, עו"ד
                                             באי כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 17388-04-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 ובעניין פירוק חברת ר.י. רימון נהול והשקעות בע"מ, ח"פ
,51-326975-3

ו/או  רונן  אופיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
אריאל כוכבי ו/או שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון, רח' 
כנרת 5 )מגדל ב.ס.ר 3, קומה 4(, בני ברק 5126237, טל' 03-6911808, 

פקס' 03-6957591.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.4.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.6.2017 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 4.6.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 28.5.2017.

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 26204-01-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ריטל אור בע"מ, ח"פ 51-336762-3,

מי  ו/או  עמר  אליהו  עו"ד  ב"כ  ע"י  פרץ,  דורון  והמבקש: 
מטעמו, מרח' הלל יפה 11, חדרה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.5.2017 בשעה 13.00.

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.
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את ההודעה יש למסור למבקש או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.18.5.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אליהו עמר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 36518-01-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת הובלות טאהא, ח"פ 51-270128-5,

והמבקש: סיהאם טאהא, ע"י ב"כ עו"ד ח'אלד פייסל, מת"ד 
361, טמרה 30811.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.6.2017 בשעה 8.50.

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.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ח'אלד פייסל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 35488-03-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

בע"מ  פלסטיק  תעשיות  פרידריך  חברת  פירוק  ובעניין 
)בפירוק זמני(, ח"פ 51-483970-3, ממשגב ישראל 2017900, בר 

לב.

והמבקשים: עו"ד עופר שפירא ורו"ח יואב כפיר, בתפקידם 
כמפרקים זמניים של החברה, ממרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, 
קומה 27, תל אביב 67025, טל' 03-7766999, טל' 03-7766996, דוא"ל 
info@oshapira.com, מגבעת ישעיהו 26, עמק האלה 99825, טל' 
yoav@var-management. 02-9955666, פקס' 02-9955777, דוא"ל

.com

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.7.2017 בשעה 14.00.

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 
דין,  עורכי  ושות',  שפירא  המען:  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 
מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, קומה 27, תל אביב 67025, או 
לואר מנג'מנט, גבעת ישעיהו 26, עמק האלה 99825, לא יאוחר 

משעה 14.00 ביום 30.6.2017.

עותק מבקשת הפירוק ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד 
.http://www.oshapira.com/html :שפירא ושות', בכתובת

עופר שפירא, עו"ד    יואב כפיר, עו"ד
                                  המפרקים הזמניים

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 42218-03-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אלקטרו שופ בע"מ, ח"פ 51-272695-1,

והמבקשת: דינה בלומברג, ע"י ב"כ עו"ד יעקב שניטמן, מרח' 
טשרניחובסקי 35, בניין אסטרה, חיפה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.6.2017 בשעה 9.45.

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 1.6.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יעקב שניטמן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 57690-03-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  סטור  מובייל  א.ב  חברת  פירוק   ובעניין 
51-458398-8, מבאקה אלגרביה 30100,

והמבקשים: 1. עביד אחמד. 2. מגדי אבומוך, ע"י ב"כ עו"ד 
טל'  ,30100 אלגרבייה  באקה   ,351 ת"ד  ואח',  אבומוך   ראאד 

04-6281295/6, פקס' 04-6281297.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.6.2017 בשעה 9.45.

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.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשים  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 11.6.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ראאד אבומוך, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 59076-03-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מצבות אדם א.נ. )חיפה( בע"מ, ח"פ 
,51-124922-9

והמבקש: פתחי סעאבנה, ע"י ב"כ עו"ד סמאא מורה, ת"ד 391, 
כפר קרע 3007500.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.6.2017 בשעה 11.00.

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   11.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.22.5.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

סמאא מורה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 68247-01-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת בורדו דיגיטל פרינט אינק בע"מ, ח"פ 
,51-298991-4

יוסף  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  מרסל  דוד  אשר  והמבקשים: 
טל'  ,46120 הרצליה   ,2104 ת"ד   ,14 שנקר  מרח'   פרידמן, 

09-9574141, פקס' 09-9575151.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.6.2017 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 14.6.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יוסף פרידמן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 7444-03-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  לבניה  חברה  מדנאל  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-211152-7

והמבקשת: עיריית לוד, ע"י ב"כ עו"ד רון חמד ואח', מרח' 
היצירה 29, רמת גן 5252171.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.6.2017 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.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקשת  למסור  יש  ההודעה  את 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע 

.29.5.2017

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רון חמד, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 56302-03-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  ואקום  מערכות  ביתא  חברת  פירוק   ובעניין 
51-120337-4, ממושב בצרה, ת"ד 294.

רז  עו"ד  ב"כ  ע"י  בע"מ,  טכנולוגיות  ביתק  והמבקשת: 
מנגל, מרח' מנחם בגין 23, תל אביב, טל' 03-5669002, פקס' -03

.5669001

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.6.2017 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.

את ההודעה יש למסור למבקשת או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 25.5.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רז מנגל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 3983-04-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  לחיאני  יניב  רהיטי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-318622-1

והמבקשים: שלמה טרבולסקי ואח', ע"י ב"כ עו"ד גיל בר, 
מרח' משה לוי 11, ראשון לציון 75658, טל' 077-5352663, פקס' 

.077-2102297

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.4.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.6.2017 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 12.6.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גיל בר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 9296-04-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת פלנום ויז'ן בע"מ, ח"פ 51-373067-1,

מרח'  מור,  אלי  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  והמבקשת: החברה 
חיספין 18, ראשון לציון 756900.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.6.2017 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 6.6.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 11.6.2017.

אלי מור, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 384-12-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ג.ס.ט הנדסה בע"מ, ח"פ 51-187768-0,

ע"י   ,51-438151-6 ח"פ  בע"מ,  מ.ר.מ אקספרס  והמבקשת: 
ב"כ עו"ד ערן ברנט ואח', מרח' הרב קוק 73א, קריית מוצקין, טל' 

077-2154200, פקס' 072-2756384.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.12.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.7.2017 בשעה 11.00.

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 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 1.7.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ערן ברנט, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 64873-03-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אריק שי הנדסה בע"מ, ח"פ 51-364638-0,

והמבקש: עו"ד רמי קוגן, המפרק הזמני של החברה, מרח' 
בר כוכבא V-Tower( 23, קומה 12(, בני ברק 5126002.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.5.2017 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 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 

.21.5.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 14.5.2017.

רמי קוגן, עו"ד  
המפרק הזמני  
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בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 64921-03-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  ופתוח  בנין  אמיר  ש.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-286576-7

והמבקש: עו"ד רמי קוגן, המפרק הזמני של החברה, מרח' 
בר כוכבא V-Tower( 23, קומה 12(, בני ברק 5126002.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.5.2017 בשעה 9.30.

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 

.21.5.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 14.5.2017.

רמי קוגן, עו"ד  
המפרק הזמני  

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

צוק.קום בע"מ 
 )ח"פ 512928383(

)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   05/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
דוד אטינגר, מרח' בית הלל 28, תל–אביב-יפו 67012728, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/07/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דוד אטינגר, רו"ח, מפרק 

ע.מולנר בע"מ 
 )ח"פ 513678599(

)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   25/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אברהם מילר, מרח' אבני החושן 10, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
רמת   ,3 שלם  רחוב  יקותיאל,  רונן  עו"ד  אצל   ,13:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

אברהם מילר, מפרק 

כל חי סנטר בע"מ 
 )ח"פ 513815035(

)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   26/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

סקעת, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/06/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

משה סקעת, מפרק 

י.ז ישראש אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 514946201(

)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 
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התקבלה   27/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

ישראל זלמן, מרח' הנגב 19, בני ברק 51249, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017 
בני   ,91 ז'בוטינסקי  רח'  מקמל,  יצחק  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

ישראל זלמן, מפרק 

א.ב תקין בע"מ 
 )ח"פ 515612307(

)בפירוק מרצון(

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

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

מתאני, מרח' קלנסווה 7, קלנסווה, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

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

של החברה. 

דליה מתאני, מפרקת 

א.ב.ש.ש שירותים וסחר בע"מ 
 )ח"פ 514506542(

)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   26/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,2512300 זיו  נווה   ,8 התמר  דרך  מרח'  צוקרור,  יניב 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/09/2017 
לשם   ,2512300 זיו  נווה   ,239 ת"ד   ,8 הים  בדרך   ,08:30 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

יניב צוקרור, עו"ד, מפרק 

סרוויסס תור מאסטר הסעות בע"מ 
 )ח"פ 515158749(

)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   26/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סרגיי 

בללוב, מרח' אלי כהן 53, אשקלון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/06/2017 
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. 
סרגיי בללוב, מפרק 

משי - ייצור אקססוריז בע"מ 
 )ח"פ 514904465(

)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   25/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תום 

הראל, מרח' הרצל 14, גן יבנה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/06/2017 
בשעה 17:00, אצל עו"ד ארז הראל, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

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

ארנה חנקס, עו"ד, מפרקת 

טריו גולד גרופ בע"מ 
 )ח"פ 515563260(

)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 26/04/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי 

בבאי, מרח' שלם 3, רמת גן 5221550, 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.

שי בבאי, עו"ד, מפרק 

אופנת קונטרה בע"מ 
 )ח"פ 512508409(

)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 20/04/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק   ,6511704 18, תל–אביב-יפו  מרח' החשמל  יוסף שלום, 

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.

יוסף שלום, עו"ד, מפרק 

טלס אן.ג'י.אן סולושנס בע"מ 
 )ח"פ 513765297(

)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 20/04/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
עידו שומרוני, מרח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו 6423806, 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.

ע.מ עאבד מוחמד בע"מ 
 )ח"פ 514289750(

)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   07/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

מוחמד עאבד, מבענה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מוחמד עאבד, מפרק 

טכנולוגיה מתחדשת גלובאלית 2016 בע"מ 
 )ח"פ 515392058(

)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 26/04/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נועם נפתלי, 

מרח' הבושם 25.4, מבשרת ציון 90805, 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.

נועם נפתלי, עו"ד, מפרק 

הדר אברהם מפעלי בניה בע"מ 
 )ח"פ 510528607(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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 26/04/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארנה חנקס, 

מרח' אבן גבירול 68, תל–אביב-יפו, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכאל פרץ, מפרק 

ארטה אופטיקה )פאריס( בע"מ 
 )ח"פ 515245751(

)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 25/04/2017 
אלן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,46324 הרצליה   ,29 אלון  יגאל  אלוף  מרח'  שמולוביץ,  ג'ררד 

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.

אלן ג'ררד שמולוביץ, מפרק 

בית קרן פ.י. בע"מ 
 )ח"פ 514538735(

)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 20/04/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר מקס 

גרובר, מרח' מצדה 9, בני ברק 5120109, 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.

אמיר מקס גרובר, עו"ד, מפרק 

סושיאלי אפליקציות בע"מ 
 )ח"פ 514710656(

)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 26/04/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

נועם בן צבי, מרח' הברזל 38, תל–אביב-יפו, 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.

עידו שומרוני, עו"ד, מפרק 

אנקארק איי אל בע"מ 
 )ח"פ 515172542(

)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 25/04/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן 

רייכמן, מרח' ראול ולנברג 24, תל–אביב-יפו, 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.

ערן רייכמן, עו"ד, מפרק 

שלמה זיו ושות' נאמנויות )1992( בע"מ 
 )ח"פ 511477317(

)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 20/04/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר 

מילשטיין, מרח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן, 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.

ניר מילשטיין, עו"ד, מפרק 

א.ס.מ.פ בניה והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 514879733(

)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 23/04/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל 

פרץ, מרח' ששת הימים 11, כפר סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
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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.

נפתלי שכטר, מפרק 

יוני דאטה בע''מ 
 )ח"פ 512970294(

)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 24/04/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד 

חיגר, מרח' הרשב"א 17, ראשון לציון, 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.

דוד חיגר, עו"ד, מפרק 

מ.ס. דטקשן טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 514573542(

)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 
נשיץ,  במשרד   ,16:00 בשעה   26/06/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,5 תובל  רח'  ושות',  אמיר  ברנדס 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אשר עסיס, מפרק

אחים קטן - מרכז הבגרים בע"מ 
 )ח"פ 512217431(

)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 20/06/2017 בשעה 10:00, במשרד בוטניק-

7, רחובות, לשם הגשת דוח  שעיו, עורכי דין, רח' אופנהיימר 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

יעקב בוטניק, עו"ד, מפרק

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

נועם בן צבי, עו"ד, מפרק 

גופר גילמן - שירותי ניהול בע"מ 
 )ח"פ 511500381(

)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 26/04/2017 
מריו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

גילמן, מרח' דרך בן גוריון 2, רמת גן, 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.

מריו גילמן, מפרק 

אור פר ייזום והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 512181116(

)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 26/04/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון 

סובול, מרח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

ירון סובול, עו"ד, מפרק 

תעשית יהלומים נתניה 
 )ח"פ 510009400(

)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 28/04/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נפתלי 

שכטר, מרח' חשב סופר 18, בני ברק, למפרק החברה.
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חביבה גיא בע"מ 
 )ח"פ 510959489(

)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 26/06/2017 בשעה 00 :10, אצל המפרק, רח' 
סמ היסמין 14, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אברהם לוי, מפרק

קן נתון - ניירות ערך והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 511839615(

)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 18/06/2017 בשעה 17:00, אצל עו"ד אסף כהן, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,72 ויצמן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורנן סולומון, מפרק

זיו האפט שוקי הון בע"מ 
 )ח"פ 514047018(

)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 18/07/2017 בשעה 10:00, במשרד שניצר גוטליב 
סאמט ושות', רח' דרך בגין מנחם 7, רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

ניר מילשטיין, עו"ד, מפרק

תשלוז פיתוח ותשתיות )1993( בע"מ 
 )ח"פ 511768673(

)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 12/06/2017 בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' גבורי 
ישראל 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

בריגית עליזה תשובה, עו"ד, מפרקת

מרכז רפואי כרמית בע"מ 
 )ח"פ 512062787(

)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 10/06/2017 בשעה 10:00, במשרדי חברת שמשון 
זליג חברה קבלנית בע"מ, רח' שד בן גוריון 4, ראשון לציון, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

שוקי )יהושע( זליג, מפרק 

אוטומייט בע"מ 
 )ח"פ 514252063(

)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 11/06/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
זכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  הכלנית 11/3, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שי כהן, מפרק

עגור פתרונות ירוקים למחזור בע"מ 
 )ח"פ 514357417(

)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 26/06/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' דיזנגוף 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,50 סנטר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ערן צור, עו"ד, מפרק

רם ק.ד. איטום ובידוד 2000 בע"מ 
 )ח"פ 512909672(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' דרך  12:00, אצל המפרק,  11/06/2017 בשעה  תתכנס ביום 
אבא הלל 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד גדעון קרקו, מפרק
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לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

מתן מוסלר, עו"ד, מפרק

אלקטרה תברואה וחשמל בע"מ
)ח"פ 51-206690-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אלקטרה  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,1.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רמת   ,2 ז'בוטינסקי  רח'   ,37 קומה  אטריום,  מגדל אמות  בע"מ, 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  5250501, לשם הגשת  גן 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מתן מוסלר, עו"ד, מפרק

אלקטרה מערכות מיזוג אויר בע"מ
)ח"פ 51-206548-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אלקטרה  במשרדי   ,10.30 בשעה   ,1.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רמת   ,2 ז'בוטינסקי  רח'   ,37 קומה  אטריום,  מגדל אמות  בע"מ, 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  5250501, לשם הגשת  גן 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מתן מוסלר, עו"ד, מפרק

אמקייט בע"מ
)ח"פ 51-450274-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.6.2017, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' כורי 2, 
ת"ד 46621, חיפה 31465, טל' 04-8660111, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ויקטור מטר, עו"ד, מפרק

אלה אפלס השקעות בע"מ
)ח"פ 51-429955-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

אברן התחדשות עירונית בע"מ 
 )ח"פ 514809193(

)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 27/06/2017 בשעה 00 :10 אצל המפרק, רח' חיים 
סופי של המפרק, המראה  דוח  9, אשקלון, לשם הגשת  ויצמן 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שבתאי עטיה, מפרק

אומניגל תשתיות בע"מ 
 )ח"פ 513224899(

)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 23/04/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון שני 

גורמן, מרח' המדע 8, רחובות, 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.

שרון שני גורמן, מפרק 

אומניגל תשתיות בע"מ 
 )ח"פ 513224899(

)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 11/06/2017 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שרון שני גורמן, מפרק

אלקטרה תשתית בע"מ
)ח"פ 51-206549-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בע"מ,  אלקטרה  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,1.6.2017 ביום  תתכנס 
מגדל אמות אטריום, קומה 37, רח' ז'בוטינסקי 2, רמת גן 525501, 
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הנ"ל תתכנס ביום 13.6.2017, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
קישון 4, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניסים שושן, מפרק

חמו סלילת השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-327085-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.6.2017, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
קישון 4, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניסים שושן, מפרק

ב.ז.ס. בניה ויזמות )תמ"א( בע"מ
)ח"פ 51-494648-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.6.2017, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' חסן 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,2 שוקרי 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי יצחק כץ, עו"ד, מפרק

ניר ש. תכנון והנדסה )1998( בע"מ
)ח"פ 51-263235-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.6.2017, בשעה 15.00, במשרדי המפרק, רח' חסן 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,2 שוקרי 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביאל שטרן, עו"ד, מפרק

דו"ח שרות בע"מ
)ח"פ 51-371519-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

המפרק,  במשרדי   ,14.00 בשעה   ,6.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח סופי של המפרק,  4, תל אביב, לשם הגשת  רח' ברקוביץ' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק

ג'יפולוג בע"מ
)ח"פ 51-379234-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,14.00 בשעה   ,6.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח סופי של המפרק,  4, תל אביב, לשם הגשת  רח' ברקוביץ' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק

א.ג. מרפאות גבעתיים בע"מ
)ח"פ 51-323756-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,14.00 בשעה   ,6.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח סופי של המפרק,  4, תל אביב, לשם הגשת  רח' ברקוביץ' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק

גיימס.קו.איל בע"מ
)ח"פ 51-426344-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.6.2017, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' נח מוזס 
1, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמיחי חדד, מפרק

דנטאלכס בע"מ
)ח"פ 51-306455-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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הנ"ל תתכנס ביום 27.6.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הדס 
65, בני ראם, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה פלד, מפרק

פוטו פרייה בע"מ
)ח"פ 51-496757-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.6.2017, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' לוטם 1, 
אלפי מנשה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אינה ציסקיס, מפרקת

צוקי ראם - סחר בע"מ
)ח"פ 51-294346-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.6.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' עמק חפר 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,65
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עציון בן–ציון, מפרק

האוסמייד בע"מ
)ח"פ 51-365443-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,29.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' לוחמי הגטאות 39, עכו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מוחמד בכר, עו"ד, מפרק

חצי לחם בע"מ
)ח"פ 51-497855-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

תתכנס ביום 17.6.2017, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' הזמיר 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,5550702 אונו  קריית   ,2
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לימור שטרן בלס, מפרקת

קורדיס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-268771-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין  12.00, במשרד עורכי  22.6.2017, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
מיכאל הנטר ושות', מגדל אלרוב, קומה ב', רח' רוטשילד 46, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון נוקראי, עו"ד, מפרק

בני צוקרמן בע"מ
)ח"פ 51-489939-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.6.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' שי עגנון 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יבנה,  גן   ,4
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בני-חגי צוקרמן, מפרק

ד פרקינג חניונים בנמל בע"מ
)ח"פ 51-447704-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.6.2017, בשעה 9.00, במשרדי המפרק, רח' טופז 
10, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עירן מויאל, מפרק

פלד שירותי בטיחות בע"מ
)ח"פ 51-342239-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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הנ"ל תתכנס ביום 5.7.2017, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
ביאליק 101, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם נוח-נווה, עו"ד, מפרק

מרומי נעמת בע"מ
)ח"פ 51-490594-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.7.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, שד' המגינים 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,33034 חיפה   ,26
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ירמיהו מזרחי, מפרק

אלאמין שיווק מוצרי חשמל )1993( בע"מ
)ח"פ 51-189970-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,25.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כפר יפיע 16955, ת"ד 1433, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמין אבו ח'מיס, מפרק

ש. רונאל ייזום וניהול בע"מ
)ח"פ 51-393887-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, 
רח' מאיר יערי 15, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז ברנוביץ, מפרק

בייבי'ס הרמוני בע"מ
)ח"פ 51-320826-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

תתכנס ביום 29.6.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אלביטר 
20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  עבדאלראוף 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי עמאר, מפרק

א.ס. מפעלים חברתיים בע"מ
)ח"פ 51-308248-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.6.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אלביטר 
20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  עבדאלראוף 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי עמאר, מפרק

נדר הפקות בע"מ
)ח"פ 51-168003-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' לסל  10.00, אצל המפרקת,  29.6.2017, בשעה  ביום  תתכנס 
11, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאורה ברזניאק, מפרקת

ג.ל.א.ל.י פרוייקטים )פ.א.( בע"מ
)ח"פ 51-484723-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,1.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' שפע טל 3, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאת בנימיני, מפרקת

גן הבמבוק בע"מ
)ח"פ 51-280588-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.4.2017, התקבלה החלטה  
ועל  מרצון  החברה  פירוק  הליכי  את  להפסיק  חוקי  במניין 

חזרתה של החברה לפעילות.
יהודה בן חמו, יושב ראש

ש.י.ל.ה אינטרנשיונל 2014
)ש"מ 55-025742-2(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,6.12.2016 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ח"פ  בע"מ,  אחזקות  שרון  שיר  המוגבל  השותף   העביר 
בשותפות  והתחייבויותיו  זכויותיו  מלוא  את   ,51-197567-4

ליהושע שרון.
גלעד לוי, עו"ד
בא כוח השותפות

מכללת סלע כלנית כרמון
)ש"מ 55-020832-6(

הודעה בדבר שינויים בפרטי השותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,1.1.2002 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
בע"מ,  גלובליים  חוץ  מיקור  תהליכי  המוגבל  השותף  העביר 
בשותפות  מוגבל  כשותף  חלקו  מלוא  את   ,51-267850-9 ח"פ 
)המהווה 1.00 שקלים חדשים בהון השותפות(, לסלע מעבדות 

תוכנה בע"מ, ח"פ 51-153159-2.
רונן קנטור, עו"ד
בא כוח השותפות

פ.י.ם 5
)ש"מ 55-026999-7(

הודעה בדבר שינויים בפרטי השותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
1.3.2017, השותף הכללי ומורשה החתימה עידו גרינברג, חדל 
בשותפות,  מוגבל  לשותף  והפך  בשותפות  כללי  שותף  להיות 
של  הכללי  כשותף  שישמש  פריטש,  צביקה  בא  ובמקומו 

השותפות במקום השותף הכללי היוצא. 
רונן קנטור, עו"ד
בא כוח השותפות

זו, במשרדי  הנ"ל תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה 
המפרקת, רח' מקווה ישראל 36, חולון, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

רונית עמידן, מפרקת

הרמוניה עמידן רונית בע"מ
)ח"פ 51-433697-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
זו, במשרדי  הנ"ל תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה 
המפרקת, רח' מקווה ישראל 36, חולון, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

רונית עמידן, מפרקת

וטג'ינריקס מחקרים ג.זיו בע"מ
)ח"פ 51-268554-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, 
רח' השחף 29, עזר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי שם טוב, מפרק

אופטיקה ליאל אור בע"מ
)ח"פ 51-407115-8(

הודעה על ביטול פירוק מרצון

]נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  הודעה,  בזה  ניתנת 
המניות   בעלי  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 




