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תיקון תקנון הכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

לפי סעיף 146 לתקנון הכנסת1, מתפרסם בזה תיקון לתקנון 
הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום כ"ב באדר התשע"ז 

)   20 במרס 2017(:

תיקון סעיף 35

בסעיף 35)א( לתקנון הכנסת, במקום "לבקשת חבר הכנסת   .1
יוזם הצעת  "לבקשת  יבוא  הנושא"  או שהציע את  שיזם 
חוק פרטית כאמור בסעיף 75)ג( או בהסכמתו, או לבקשת 

חבר הכנסת שיזם או שהציע נושא אחר". 

תיקון סעיף 57

בסעיף 57 לתקנון הכנסת, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:   .2

הצעה  נושא  אליה  שהועבר  הוועדה  ראש  יושב  ")ד(   
לסדר היום רשאי לקבוע כי הדיון יתקיים בוועדת משנה 
שתבחר הוועדה לפי הוראות סעיף 109, ואולם יושב ראש 
את  שהציע  הכנסת  חבר  אם  רק  כאמור  יקבע  הוועדה 
ההצעה הסכים לכך, ואם היו כמה הצעות בנושא דומה 
- אם הסכימו לכך כל המציעים; לוועדת המשנה יהיו כל 
ו–59, ואולם  הסמכויות הנתונות לוועדה לפי סעיפים 58 
את  להכין  הסמכות  כי  לקבוע  רשאי  הוועדה  ראש  יושב 
 58 בסעיף  כאמור  הכנסת  שולחן  על  ולהניחן  המסקנות 

תהיה נתונה לוועדה ולא לוועדת המשנה." 

תיקון סעיף 60

בסעיף 60 לתקנון הכנסת, אחרי סעיף קטן )ט( יבוא:   .3

")י( יושב ראש הוועדה שהועבר אליה נושא לדיון מהיר   
האמור  הזמן  פרק  בתוך  יתקיים,  הדיון  כי  לקבוע  רשאי 
לפי  הוועדה  שתבחר  משנה  בוועדת  )ד(,  קטן  בסעיף 
הוראות סעיף 109, ואולם יושב ראש הוועדה יקבע כאמור 
רק אם חבר הכנסת שהציע את ההצעה הסכים לכך, ואם 
כל  לכך  הסכימו  אם   - דומה  בנושא  הצעות  כמה  היו 
הנתונות  הסמכויות  כל  יהיו  המשנה  לוועדת  המציעים; 
ראש  יושב  ואולם  ו–)ט(,  )ו(  קטנים  סעיפים  לפי  לוועדה 
המסקנות  את  להכין  הסמכות  כי  לקבוע  רשאי  הוועדה 
תהיה  )ו(  קטן  בסעיף  כאמור  הכנסת  שולחן  על  ולהניחן 

נתונה לוועדה ולא לוועדת המשנה." 

תיקון כותרת פרק שני בחלק ז' והוספת כותרת סימן א'

בכותרת פרק שני בחלק ז' לתקנון הכנסת, המילים "הדיון   .4
המוקדם" - יימחקו, ואחריה יבוא: 

"סימן א': כללי".

תיקון סעיף 75

בסעיף 75 לתקנון הכנסת, במקום סעיף קטן )ג( יבוא:  .5

אחרת  פעולה  או  הסכמה  הודעה,  בקשה,  כל   ")ג( )1( 
שרשאי למסור או לעשות יוזם הצעת חוק פרטית 
לפי תקנון זה בקשר להצעת חוק שיזמו כמה חברי 
חבר  בידי  העניין,  לפי  תיעשה,  או  תימסר  כנסת, 
היוזמים  ברשימת  ראשון  מופיע  ששמו  הכנסת 
יוזם אחר  בידי  או  היוזם הראשון(   - זה  )בתקנון 

בהסכמתו של היוזם הראשון.

	
1  י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"ו, עמ' 5024.

כאמור  החוק  מהצעת  הראשון  היוזם  בו  חזר   )2(   
אחריו  הבא  זה  לעניין  במקומו  יבוא   ,96 בסעיף 
ברשימת היוזמים, אלא אם כן הודיע כי יוזם אחר 
של  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  הראשון  היוזם  יהיה 

אותו סעיף.

חוק  הצעות  כמה  של  מיזוג  החוק  הצעת  היתה   )3(   
פרטיות, יראו את חבר הכנסת ששמו מופיע ראשון 
הראשון,  כיוזם  הצעה  כל  של  היוזמים  ברשימת 
ובהעדר הסכמה ביניהם בכל עניין הנוגע להצעת 
גבי  על  ראשון  מופיע  ששמו  היוזם  את   - החוק 

הצעת החוק."

הוספת כותרת סימן ב'

אחרי סעיף 75 לתקנון הכנסת יבוא:   .6

"סימן ב': הדיון המוקדם".    

תיקון סעיף 77

בסעיף 77)א( לתקנון הכנסת -    .7

ברישה, במקום "אחד מיוזמי" יבוא "יוזם";   )1(

דקות,  "עשר  יבוא  דקות"  "עשר  במקום   ,)1( בפסקה   )2(
ורשאי היוזם להודיע כי יוזם אחד נוסף שהוא יקבע 
ינמק את ההצעה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להביא 

לחריגה ממסגרת הזמן האמורה". 

תיקון סעיף 79

בסעיף 79)ו( לתקנון הכנסת -   .8

בפסקה )1(, אחרי "הצעת חוק פרטית" יבוא "ובהתאם   )1(
להוראות סעיף 75)ג()2( לעניין היוזם הראשון"; 

חברי  של  השמות  סדר  "יהיה  במקום   ,)2( בפסקה   )2(
הצעת  גבי  על  "יצוינו  יבוא  היוזמים"  כסדר  הכנסת 
הראשונים  היוזמים  של  שמותיהם  ברשומות  החוק 
אחריהם  תחילה,  המוקדם  לדיון  חוק  הצעת  כל  של 
שמותיהם של שאר היוזמים כסדרם", ובמקום "כסדר 

שמות" יבוא "שמותיהם של". 

תיקון סעיף 82

אחת  "יוזם  המילים  הכנסת,  לתקנון  82)א()1(  בסעיף   .9
 - ידי"  בין היוזמים - על  ובאין הסכמה  מהצעות החוק, 
יימחקו, ואחרי "על גבי הצעת החוק" יבוא "או חבר כנסת 
כאמור,  ההנמקה  לאחר  ואולם  לכך;  הסמיכו  אחר שהוא 
רשאי היוזם הראשון של כל אחת מהצעות החוק הנוספות 
שמוזגו לנמק את הצעת החוק במסגרת זמן שלא תעלה על 

חמש דקות, לפי סדר השמות על גבי הצעת החוק". 

תיקון סעיף 87

בסעיף 87)ב( לתקנון הכנסת -   .10

סעיף  להוראות  "ובהתאם  יבוא  בסופה   ,)1( בפסקה   )1(
75)ג()2( לעניין היוזם הראשון";

חברי  של  השמות  סדר  "יהיה  במקום   ,)2( בפסקה   )2(
הדף  גבי  על  "יצוינו  יבוא  היוזמים"  כסדר  הכנסת 
היוזמים  של  שמותיהם  החוק  להצעת  הנלווה 
אחריהם  תחילה,  חוק  הצעת  כל  של  הראשונים 
שמותיהם של שאר היוזמים כסדרם" ובמקום "כסדר 

שמות" יבוא "שמותיהם של". 
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תיקון סעיף 92

מיוזמיו  "רשאי אחד  92)ג( לתקנון הכנסת, במקום  בסעיף   .11
לקבל את רשות הדיבור במסגרת זמן שלא תעלה על שלוש 
מופיע  היוזם ששמו   - היוזמים  בין  ובאין הסכמה  דקות, 
ראשון על גבי הצעת החוק" יבוא "רשאי יוזם הצעת החוק 
לקבל את רשות הדיבור במסגרת זמן שלא תעלה על שלוש 

דקות". 

תיקון סעיף 94

בסעיף 94)ב( לתקנון הכנסת, פסקה )3( - תימחק.   .12

תיקון סעיף 96

בסעיף 96 לתקנון הכנסת -   .13

הכנסת  חבר  "היה  יבוא  בסופו  )א(,  קטן  בסעיף   )1(
היוזם הראשון של הצעת החוק, רשאי הוא להודיע 
בהודעתו על חזרתו מהצעת החוק כי חבר כנסת אחר 
ששמו מופיע ברשימת היוזמים יהיה היוזם הראשון 

כאמור בסעיף 75)ג("; 

בסעיף קטן )ה()1(, במקום "ו–)ג(" יבוא "ו–)ג(, בשינויים   )2(
של  הסיפה  לפי  "הודעה  יבוא  ובסופו  המחויבים," 
לפני  )ב(,  קטן  בסעיף  כאמור  תימסר  )א(  קטן  סעיף 
לאחר  שבוע  בתוך  או  שר  לסגן  או  לשר  המינוי 

המינוי". 

תיקון סעיף 97

בסעיף 97)א( לתקנון הכנסת, במקום "בין כיוזם" יבוא "בין   .14
כיוזם, אף אם אינו היוזם הראשון,". 

תיקון סעיף 99

שעליה  "הסיעה  במקום  הכנסת,  לתקנון  99)ב(  בסעיף   .15
הודיעו היוזמים" יבוא "סיעתו של היוזם הראשון או של 

סיעתו של יוזם אחר בהסכמת היוזם הראשון". 

תיקון סעיף 109

בסעיף 109)א( לתקנון הכנסת, במקום "חלק ז'" יבוא "חלק   .16
ז', אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון זה". 

תיקון סעיף 116

בסעיף 116)א( לתקנון הכנסת, אחרי פסקה )3( יבוא:    .17

הפסקת כהונה של חבר הכנסת."   )4("  

תחולה

)א(  הוראות סעיפים 35, 75, 77, 79, 82, 87, 92, 94, 96, 97 ו–99   .18
לתקנון הכנסת, כנוסחם בסעיפים 1, 5 ו–7 עד 15 לתיקון תקנון 
זה, יחולו גם על הצעות חוק שהונחו על שולחן הכנסת לפני 
תחילתו של תיקון תקנון זה, ואולם הוראות סעיפים 79 ו–87 
לתקנון הכנסת כנוסחם בסעיפים 8 ו–10 לתיקון תקנון זה, לא 
יחולו על הצעות חוק שפורסמו ברשומות לקריאה הראשונה 

לפני תחילתו של תיקון תקנון זה.  

כנוסחם  הכנסת,  לתקנון  ו–60   57 סעיפים  הוראות  )ב(    
הצעות  על  גם  יחולו  זה,  תקנון  לתיקון  ו–3   2 בסעיפים 
שהוגשו  בוועדה  מהירים  לדיונים  והצעות  היום  לסדר 

לפני תחילתו של תיקון תקנון זה. 

כ"ב באדר התשע"ז )20 במרס 2017(
)חמ 468—3-ה1( 

יולי )יואל( אדלשטיין  
יושב ראש הכנסת 	

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

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

רישיונות: 

סוג הבקשההמען השם

חוקר פרטיכוכב יאיראביהו אהרון
משרד לחקירות 

פרטיות

חוקרת פרטיתכפר סבאקורינה אזולאי

חוקר פרטיגן יבנהגיל בדר

חוקר פרטיפרדס חנה-כרכוריורם בן דוד

חוקר פרטינתניהאור ורד גביזון

משרד לחקירות לודיורם סורין יאנקו
פרטיות

חוקר פרטיירושליםדורון יפת

חוקרת פרטימושב רנתיהידידה סבג

חוקר פרטיפעמי תש"זדותן סלמי

חוקר פרטימעלה אדומיםיוסי סרי

חוקר פרטיקריית אתאעיסא סעיד

חוקר פרטימעלה אדומיםיהושע פרידמן

חוקר פרטירמת בית שמששמעון פרץ

חוקר פרטיבאר יעקבמנשה שערי

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

.hokrimpz@justice.gov.il

כ"ב בניסן התשע"ז )18 באפריל 2017(
)חמ 9132-3-ה1(

יהושע למברגר  

                                     יושב ראש הוועדה לרישוי 
חוקרים פרטיים 	__________

1  ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשע"ז, עמ' 484.

2  ס"ח התשל"ב, עמ' 90.

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים
לפי פקודת המדידות

שנתתי  המדידות1,  לפקודת   )3(3 סעיף  לפי  מודיע  אני 
רישיון לעסוק במקצוע המדידה לרשומים להלן:

תאריך מתן הרישיון     השםמס' הרישיון

כ"ו בכסלו התשע"ואמיר שנאן1449
)26 בדצמבר 2016(

	
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1368.
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רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

חלקות בחלקן חלק מגוש מוסדר

מרחב תכנון מקומי רעננה

40, 44-46, 48, 49, 51, 52, 67 7666

9 8934

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

3 8931

5, 6, 10 8933

3 8934

2, 6-12 8935

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול, במקרה 
המסומן  לבין  והחלקות  הגושים  רשימת  בין  אי–התאמה  של 

בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

לרבות  התכנית,  של  שלם  עותק  התכנית:  הצגת  מקום 
חוות דעת סביבתית, נמצא במזכירות הוועדה הארצית לתכנון 
המחוזית  הוועדה  במשרד  לאומיות;  תשתיות  של  ולבנייה 
לתכנון  המקומיות  הוועדות  ובמשרדי  מרכז  ולבנייה  לתכנון 

ולבנייה רעננה וחוף השרון.

הוראות  את  הכולל  התכנית,  מסמכי  של  חלקי  עותק 
התכנון  לשכות  במשרדי  נמצא  מוצע,  מצב  ותשריט  התכנית 
לא  שבתחומן  התכנון  מינהל  של  ולבנייה  לתכנון  המחוזיות 

חלה התכנית: דרום, ירושלים, תל אביב, חיפה וצפון.

ניתן לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט של מינהל 
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/ בכתובת:  התכנון 

תכנית  "איתור  החיפוש  תחת   ,Forms/SV3.aspx?tid=3
באתר  וכן  "מסמכים".  "תת"ל/67"---<  תכנונית"---<  וישות 
http://www.ayalonhw. :האינטרנט של נתיבי איילון בכתובת

.co.il/pages/204.aspx

המועד להגשת הערות והשגות: כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף 100 לחוק 
ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  לתכנית,  התנגדות  להגיש 
והשגותיו לתכנית בתוך  התכנית, רשאי להגיש את הערותיו 
הארצית  לוועדה  בעיתונות,  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60
למשרד  העתק  עם  לאומיות,  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז מרכז. הפנייה לוועדה 
באמצעות  ותיעשה  טיעונים  וביסוס  בנימוק  תלווה  הארצית 
http://iplan.gov.il/hasagot_ האינטרנט:  בכתובת  מקוון  טופס 

או   ti-tashtiyot@iplan.gov.il הדוא"ל:  בכתובת  או   /vatal
בנימוק  ותלווה  העתקים,  בשלושה  הוועדה,  למשרדי  בכתב 
וביסוס הטיעונים )מומלץ להעביר עותק סרוק וחתום לכתובת 
תצהיר  בצירוף  צורך  אין   .)ti-tashtiyot@iplan.gov.il הדוא"ל 
עורך דין. פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל לעיל. 
ההערות  הגשת  תקופת  בתום  מיד  לשימוע  יזומנו  המשיגים 
קשר:  ליצירת  מלאים  פרטים  לציין  יש  כך  לצורך  וההשגות. 

כתובת מגורים, דואר אלקטרוני, טלפון ופקס.

עיון במסמכי התכנית: כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי 
ובשעות  בימים  להלן,  הרשומות  הוועדות  במשרדי  התכנית 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

תאריך מתן הרישיון     השםמס' הרישיון

כ"ו בכסלו התשע"וודים פישביין1450
)26 בדצמבר 2016(

כ"ו בכסלו התשע"וגיא זגר1451
)26 בדצמבר 2016(

כ"ו בכסלו התשע"ופיראס סעדי1452
)26 בדצמבר 2016(

כ"ו בכסלו התשע"וסרי חג' יחיא1453
)26 בדצמבר 2016(

כ"ו בכסלו התשע"ומיכל גרינברג1454
)26 בדצמבר 2016(

כ"ו בכסלו התשע"ודבורה יגודייב1455
)26 בדצמבר 2016(

כ"ז בכסלו התשע"ז )27 בדצמבר 2016(
)חמ 752-3(

רונן רגב  
מנהל המרכז למיפוי ישראל 	

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית 
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 

התכנון  לחוק  ו–)8(  76ג)6(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי הוועדה הארצית 
ולבנייה של תשתיות לאומיות, בישיבתה מס' 3/2016  לתכנון 
על  החליטה   ,)2016 בפברואר   29( התשע"ו  א'  באדר  כ'   מיום 
תחבורה  מרכז   :67 מס'  לאומית,  לתשתית  תכנית  העברת 
משולב שפיים )להלן - התכנית(, להערות הוועדות המחוזיות 

ופרסומה להשגות הציבור.

ותיאור התכנית: מרכז תחבורה משולב שפיים הוא  מקום 
המתוכנן  המהירים  והנתיבים  וסע"  "חנה  חניוני  ממערך  חלק 

במטרופולין תל אביב וסביבתו.

התכנית כוללת גם כביש חיבור אל העיר רעננה, צפונית 
לבית העלמין כפר נחמן, כדי לאפשר גישה נוחה ומהירה בין 

רעננה ומרכז התחבורה המשולב המתוכנן.

מיקום מרכז התחבורה הוא בשטח כלוא בסמיכות לקיבוץ 
שפיים, בין כביש 2 )החוף( ממערב, כביש 541 המתוכנן מדרום 

וכביש 20 )נתיבי איילון( המצוי בשלב ביצוע, ממזרח.

יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר הקמת  מטרת התכנית: 
מרכז תחבורתי משולב )להלן - מתח"מ( הכולל תחנה לתחבורה 
ציבורית המיועדת לתחנת רכבת ומתחם "חנה וסע" לכ–7,000 
כלי רכב במבנה בן 4 קומות, וכן מסגרת תכנונית לדרך המחברת 

את המתח"מ לכביש עוקף רעננה צפון.

עיקרי הוראות התכנית:

שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לדרך מוצעת ולמתח"מ.  •

קביעת הוראות בינוי ופיתוח.  •

קביעת תנאים למתן הרשאה למבנה דרך ו/או תכנון מפורט.  •

מרחבי  מרכז,  מחוז:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
תכנון מקומיים: רעננה, חוף השרון.

                                
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ב, עמ' 157.
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בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/3750, 
הפרסומים 5872, התשס"ט, עמ' 568, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, ששטחה 126 מ"ר, המזוהה   
כגוש 7011, ח"ח 47.

ט"ז בניסן התשע"ז )14 במרס 2017(
)חמ 3-2(

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תממ/156, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4884, 
התש"ס, עמ' 3601, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת גן )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 בסעיף  ציבורי כמשמעותו  לצורך  דרושה  - הקרקע( 

לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

ולבנייה של תשתיות לאומיות,  הוועדה הארצית לתכנון    )1(
טל'  ,94383 ירושלים   ,36078 ת"ד   ,232 יפו  רח'   כתובת: 

02-5312666, פקס' 077-4448813;

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז, כתובת: רח'    )2(
הרצל 91, קריית הממשלה, קומה ג', רמלה. טל' 08-9788444, 

פקס' 08-9788418;

רחוב  כתובת:  רעננה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה    )3(
החרושת 4, רעננה. טל' 09-761051, פקס' 09-7610703;

כתובת:  השרון,  חוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה    )4(
מוא"ז חוף השרון, ד"נ שפיים 60990, טל' 09-9596505, פקס' 

;09-9596573

תשריט מצב מוצע ותקנון בלבד:

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, כתובת:    )5(
טל' ירושלים.  ג'נרלי,  בניין   ,1 המלכה  שלומציון   רח' 

02-6290203, פקס' 02-6290293;

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, כתובת: שד'    )6(
 פל ים 15, קריית הממשלה, חיפה. טל' 04-8633427, פקס' 

;04-8633432

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, כתובת:    )7(
דרך מנחם בגין 125, תל אביב 67012. טל' 03-7632580, פקס' 

;03-7632581

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון, כתובת: קריית    )8(
 ,04-6508508 טל'   .17105 עילית  נצרת   ,595 ת"ד  הממשלה, 

פקס' 04-6508560;

כתובת:  דרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )9(
טל'  שבע,  באר   ,68 ת"ד   4 התקווה  רח'  הממשלה,   קריית 

08-6263791, פקס' 08-6263797.

ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של 
ממועד  ימים  כשבוע  בתוך  בלבד  המחייבים  התכנית  מסמכי 
פרסום הודעה זו, במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של מינהל 
התכנון, בטל' 03-9298115, בימים א'-ה' בשעות 09:00 - 16:00.

הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של מינהל התכנון: 
 http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=3
"תת"ל/  תכנונית"---<  וישות  תכנית  "איתור  החיפוש  תחת 

67"---< "מסמכים".

י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(
)חמ 796-3-ה3(

                                                  אביגדור יצחקי
                                      ראש מטה הדיור הממשלתי

                                ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
תא/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 146 חלקה   ,6178 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
בשלמותה; הייעוד: דרך.

ט"ו בחשוון התשע"ז )16 בנובמבר 2016(
)חמ 3-2(

אביבית מאור נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רש/210/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1708, 
התשל"א, עמ' 1337 )להלן - התכנית(, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

שטח ציבורי פתוח )שצ"פ(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברמת השרון, רחוב התומר 55, גוש 6334,   
ח"ח 169, בשטח של 105 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית רמת השרון, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

ל' בשבט התשע"ז )26 בפברואר 2017(
)חמ 3-2(

אבי גרובר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רש/436, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2233,  
התשל"ו, עמ' 2084 )להלן - התכנית(, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברמת השרון, רחוב רות 4, גוש 6417, ח"ח 361,   
בשטח של 76 מ"ר; הייעוד: דרך.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית רמת השרון, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

ד' באדר התשע"ז )2 במרס 2017(
)חמ 3-2(

אבי גרובר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רש/436, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2233,  
התשל"ו, עמ' 2084 )להלן - התכנית(, מוסרת בזה הוועדה 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

דרך.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ח"ח   ,6417 גוש   ,1 רות  רחוב  השרון,  ברמת  קרקע  חטיבת   
269, בשטח של 74 מ"ר; הייעוד: דרך.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית רמת השרון, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

א' באדר התשע"ז )27 בפברואר 2017(
)חמ 3-2(

אבי גרובר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רש/436, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2233,  
התשל"ו, עמ' 2084 )להלן - התכנית(, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברמת השרון, רחוב רות 5-3, גוש 6417, ח"ח   
267, בשטח של 40 מ"ר; הייעוד: דרך.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית רמת השרון, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

ל' בשבט התשע"ז )26 בפברואר 2017(
)חמ 3-2(

אבי גרובר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,353-0262444
הפרסומים 7414, התשע"ז, עמ' 1226, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שומרון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 
שטחים  ציבור,  ומוסדות  מבנים  חניה,  שטחי  דרכים,  של 

ציבוריים, שבילים, מיתקנים הנדסיים ושטחים פתוחים.

בכוונת הרשות המקומית עיריית אור עקיבא לקנות חזקה   .2
בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם  כל  ועל  האמורה,  בקרקע 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  חזקתו  את  למסור  האמורה 

הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

מ"ר   590,018.20 ששטחה  עקיבא,  באור  קרקע  חטיבת   
המיועדים ל-

דרך בשטח 62,847.11 מ"ר;  

דרך מוצעת בשטח 120,860.40 מ"ר;  

דרך משולבת בשטח 8,778.64 מ"ר;  

חניון בשטח 6,319.39 מ"ר;  

מבנים ומוסדות ציבור בשטח 93,895.91 מ"ר;  

מיתקנים הנדסיים בשטח 3,368.17 מ"ר;  

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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שבילים בשטח 1,665.17 מ"ר;  

שטח ציבורי פתוח בשטח 292,283.41 מ"ר;  

המזוהים כגוש 10641, ח"ח 2, 3, 6;  

גוש 10642, חלקות 1, 3 בשלמותן, ח"ח 2;  

גוש 10643, חלקות 3, 4 בשלמותן, ח"ח 2;  

גוש 10633, ח"ח 4;  

גוש 10632, חלקה 4 בשלמותה, ח"ח 1, 2.  

י"ח באדר התשע"ז )16 במרס 2017(
)חמ 3-2(

ארנון גלעדי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שומרון  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ש/1455, 
גן ילדים בית אל, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 6404, התשע"ב, עמ' 3522, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שומרון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 
שביל/דרך )או לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בזכרון יעקב, המזוהה כגוש 11302 -  

ח"ח 123, ששטחה 95 מ"ר;  

ח"ח 115, ששטחה 6 מ"ר.  

י' באדר התשע"ז )8 במרס 2017(
)חמ 3-2(

ארנון גלעדי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/15/1209, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,13 עמ'  התשמ"א,   ,2658 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,6403 גוש  קארו,  יוסף  רחוב  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
ח"ח 28, בשטח של 16.50 מ"ר; הייעוד: דרך.

ח' באדר התשע"ז )6 במרס 2017(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/18/1202, 
בזה הוועדה  2281, מוסרת  1636, התש"ל, עמ'  הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

דונם,   0.650 ששטחה  סרני,  נצר  בקיבוץ  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 4723 )לשעבר גוש 3788(, חלקה 18 )לשעבר 

ח"ח 1, 2(; הייעוד: מגורים )גן ילדים(.

ט"ז באדר התשע"ז )14 במרס 2017(
)חמ 3-2(

פטר וייס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גזר  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' שד/1/60, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3494, 
התשמ"ח, עמ' 159, ותכנית מס' משמ/100, שהודעה בדבר 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3573, התשמ"ח, עמ' 
אישורה  בדבר  שהודעה  משמ/1/100,  מס'  ותכנית   ,2915
פורסמה בילקוט הפרסומים 3762, התש"ן, עמ' 2564, מוסרת 
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון )להלן 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של גני ילדים ובית ספר.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  מ"ר,  כ–1,000  ששטחה  ירק,  בנווה  קרקע  חטיבת   
כגוש 6821, ח"ח 149 )לשעבר גוש 7520, ח"ח 13(, המופיעה 

בצבע חום; הייעוד מבני ציבור.

י"ח באדר התשע"ז )16 במרס 2017(
)חמ 3-2(

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב ברטנורא, גוש 6381, ח"ח   
152, בשטח של 10 מ"ר; הייעוד: דרך.

י' באדר התשע"ז )8 במרס 2017(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' גז/2/20א, 
אישורה  בדבר  שהודעה  ילדים,  גן  בעבור  בינוי  ותכנית 
 ,1708 עמ'  התשס"ה,   ,5369 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גזר )להלן 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
לצורך ציבורי של המועצה האזורית גזר )או לצורך ציבורי 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.



ילקוט הפרסומים 7497, י"א באייר התשע"ז, 7.5.2017  5620

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;1 חטיבת קרקע באבן יהודה, רח' הבנים, גוש 8016, ח"ח   
הייעוד: הרחבת הדרך.

כ"ב באדר התשע"ז )20 במרס 2017(
)חמ 3-2(

דורון אוזן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/19272  והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
בילקוט הפרסומים 6533, התשע"ג, עמ' 2305, מוסרת בזה 
)להלן  עילית  נצרת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

גוש 17734, חלקה 66 בשלמותה; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.  

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

כ"ב באדר התשע"ז )20 במרס 2017(
)חמ 3-2(

אלכס גדלקין  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  שד/10/101, 
הפרסומים 2726, התשמ"א, עמ' 2174, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

גן ילדים.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  מ"ר,  כ–1,000  ששטחה  נתן,  בצור  קרקע  חטיבת   
מבני  הייעוד:  חום;  בצבע  המופיעה   ,3 ח"ח   ,8903 כגוש 

ציבור.

י"ח באדר התשע"ז )16 במרס 2017(
)חמ 3-2(

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הצ/167/1-1ה, 
הפרסומים 5935, התשס"ט, עמ' 3109, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שרונים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגבעת אבני, גוש 15228 -  

תא שטח
השטח
ייעודח"חבמ"ר

שב"צ60, 112, 252,083114

100827,112 ,75 ,67

114

דרך קיימת

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

כ"ה בשבט התשע"ז )21 בפברואר 2017(
)חמ 3-2(

מוטי דותן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  חד/במ/900, 
בזה  מצהירה   ,3178 עמ'  התשנ"ד,   ,4211 הפרסומים 
ולבנייה חדרה בהתאם לסעיף  הוועדה המקומית לתכנון 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7411, התשע"ז, עמ' 1912, 
מיום  חדרה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 64 חלקה   ,10012 כגוש  המזוהה  בחדרה,  קרקע  חטיבת   
)לשעבר ח"ח 17( בשלמות; ייעוד הקרקע: שצ"פ.

י"א באדר התשע"ז )9 במרס 2017(

)חמ 3-4(
צביקה גנדלמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חדרה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/בת/235 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4512, התשנ"ז, עמ' 3008, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

גוש 17463, ח"ח 22 )לשעבר ח"ח 19(; מגרש 1814;  

גוש 17464, ח"ח 137 )לשעבר ח"ח 18(, מגרש 1810;   

הייעוד: שטח ציבורי פתוח.  

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

י"ד בטבת התשע"ז )12 בינואר 2017(
)חמ 3-2(

אלכס גלדקין  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גת/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  מק/13/8094 
 ,2162 עמ'  התשע"ה,   ,6952 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
הגליל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
התחתון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/4/1217, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3907, 
התשנ"א, עמ' 3275, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 4181, התשנ"ד, עמ' 1480, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6714, ח"ח 22, בשטח של   
158.16 מ"ר.

י"א באדר התשע"ז )9 במרס 2017(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________

תיקון טעות דפוס
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה 
 ,7146 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה   ,1943 ציבור(,  לצורכי 
התשע"ו, עמ' 1183, לעניין תכנית מס' יד/1170 )יהוד-מונוסון( -

בסעיף 4, תיאור הקרקע, בגוש 6695, השורה "81  דרך" -   )1(
צריכה להימחק;

שם החותמת צריך להיות "יעל מקליס", ולא כפי שנדפס.  )2(

)חמ 3-2(

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז תל אביב

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
501-0162321

שם התכנית: רחוב מצדה בני ברק - בב/840
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 501-0162321 

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
כ/222,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4706, 
התשנ"ט, עמ' 959, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קריית אתא בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 5923, התשס"ט, עמ' 2563, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית קריית אתא מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

ח"ח   ,11009 כגוש  המזוהה  בקריית אתא,  קרקע  חטיבת   
32, 68; הייעוד: דרכים.

ט"ו באדר התשע"ז )13 במרס 2017(

)חמ 3-4(
יעקב פרץ  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קריית אתא  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/18/1202, 
הפרסומים 1636, התש"ל, עמ' 2281, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  ולבנייה פתח תקווה בהתאם  המקומית לתכנון 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 5046, התשס"ב, עמ' 1133, תהיה 
מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6381, ח"ח 152, בשטח של   
72 מ"ר; הייעוד: דרך.

י' באדר התשע"ז )8 במרס 2017(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 
.pnim.gov.il

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: הרצליה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
504-0255281

שם התכנית:הר/2304 - אחוזת גליל ים, הרצליה
גרסת התכנית: הוראות - 31 תשריט - 15

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

מופקדת תכנית מפורטת מס': 504-0255281 
איחוד וחלוקה:ללא איחוד וחלוקה

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

הר/ 1995 שינוי 
הר/ 1665/ א שינוי 
הר/ 1985/ 1 שינוי 

הר/ מק/ 2000/ מע שינוי 
הר/ 1985/ א שינוי 
הר/ 253/ א פירוט 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מגרש פנוי בפינת הרחובות דשה אהרונסון והרב קוק, הרצליה

184519
674324

גבולות התכנית:
הרצליה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6424 חלקי חלקות: 51.
גוש: 6535 חלקי חלקות: 20, 21.

מטרת התכנית:
הפרויקט  לאפשר שדרוג  מנת  על  שינוי התכנית התקפה  א.  
לדיור מוגן באיכות מגורים גבוהה, שירותי רווחה וחברה 

לדיירים.
תוספת חזית מסחרית וקביעת שצ"פ ושפ"פ לכיוון רח' הרב  ב. 

קוק, לחיזוק ושיפור הפעילות העירונית לאורך הרחוב.
הרחבת הרחוב מדרום על ידי תוספת רצועה בייעוד ציבורי  ג.  

"שביל" בהמשך לייעוד מאושר במגרש הסמוך ממערב.

עיקרי הוראות התכנית:
לדיור  מאושרת,  ודרך  שפ"פ  מיוחד,  ממגרש  ייעוד  שינוי    .1

מיוחד, שצ"פ, שפ"פ, שביל ודרך מאושרת.
מ"ר   28,000 בסך  בנייה  שטחי  וקביעת  יח"ד   320 קביעת    .2
לשימושי  הקובעת,  הכניסה  למפלס  ומתחת  מעל  עיקרי 

דיור מוגן ומסחר.
קביעת שימושים והוראות בינוי ופיתוח.   .3
קביעת הוראות לנושא איכות הסביבה.   .4

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה והיתרי איכלוס.   .5
קביעת שלבי ביצוע.   .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 

גרסת: הוראות - 27 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

בב/ 566 שינוי 
בב/ מק/ 3250 שינוי 
בב/ מק/ 3080 שינוי 
בב/ מק/ 3071 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בני ברק רחוב: מצדה .

רחוב מצדה בני ברק. ממערב לרחוב החשמונאים, ממזרח לרחוב 
בר כוכבא, מצפון להמשך רחוב המכבים ומדרום לרחוב הירקון.

גושים וחלקות:
גוש: 6196, מוסדר, חלקי חלקות: 26, 104, 113, 115, 119, 124, 147, 

.191 ,190 ,189 ,168
X: 183613 קואורדינטה
Y: 666711 קואורדינטה

מגרשים:
201B בהתאם לתכנית בב/מק/3250

401 בהתאם לתכנית בב/מק/3250
101 בהתאם לתכנית בב/מק/3250

201A בהתאם לתכנית בב/מק/3250
202 בהתאם לתכנית בב/מק/3250

1102ש בהתאם לתכנית בב/ 566
2102b בהתאם לתכנית בב/ מק/ 3071
2101b בהתאם לתכנית בב/ מק/ 3080
2103b בהתאם לתכנית בב/ מק/ 3071
2202b בהתאם לתכנית בב/ מק/ 3071

1105ש בהתאם לתכנית בב/ 566
1223ש בהתאם לתכנית בב/ 566

301 בהתאם לתכנית בב/מק/3250

מטרת התכנית:
מעבר  לאפשר  כדי  מצדה  ברחוב  לדרך  משפ"פ  ייעוד  שינוי 
דרומה לכיוון רחוב ז'בוטינסקי וצפונה לכיוון רחוב ששת הימים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לדרך מוצעת עם חניה תת    .1

קרקעית לתאי השטח הסמוכים, בהתאמה.
כל ההוראות של התכניות התקפות שלא שונו בתכנית זו,    .2

ימשיכו לחול.
הזכויות במגרשים הגובלים לדרך המוצעת שעפ"י תכנית    .3

זו יוותרו ללא שינוי. 
מתן אפשרות להפקעת שטחים לצורך מעבר תשתיות, כלי    .4

רכב ונטיעות )כמפורט בסעיף 6.4(.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6/4/2016 ובילקוט הפרסומים 7237, התשעו, עמ' 4738, בתאריך 

.30/3/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 03-7632588. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
וכל  58 בני ברק 51100 טלפון: 03-5776579,  ירושלים  בני ברק, 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
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מגרשים:
2 בהתאם לתכנית רג/ 1231/ 2

001A בהתאם לתכנית רג/ 1231/ 2
001B בהתאם לתכנית רג/ 1231/ 2

מטרת התכנית:
הגדלת זכויות הבנייה לשימושים של תעסוקה, משרדים  א.  

ומסחר ללא שינוי בגובה בנין, שעפ"י הוראות רג/2/1231.
ביטול השימוש למגורים. ב.  

קביעת שטח עיקרי לבנייני ציבור. ג.  
גובה בנין ומס' קומות עפ"י רג/2/1231. ד.  

קביעת זיקת הנאה למעבר ושהיית הציבור. ה.  

עיקרי הוראות התכנית:
 001B-ו  001A בתאי שטח כדלקמן:  בנייה  זכויות  קביעת  א.  
מ''ר   6,650 ובנוסף  מ"ר  כ-13,887  של  עיקרי  שטח  תוספת 
 20,537 בת  תעסוקה  שטחי  לתוספת  ממגורים  שהומר 
ומשרדים,  מלונאות  למסחר'  מ"ר   42,820 לסה"כ  עד  מ''ר 
18,300 מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע, וללא שינוי בשטחי 

השירות מתחת לקרקע.
תוספת שטח עיקרי למסחר עד כ-200 מ"ר ועד לסה"כ של  ב.  

כ-1,200 מ"ר.
לקבוע שטח עיקרי לבנייני ציבור בקומה השלישית בבניין,  ג.  
שהינה קומת המשרדים הטיפוסית הראשונה בבניין מעל 
שתי קומות לובי בשטח עיקרי של 1,115 מ"ר. שטחים אלו 

יירשמו על שם עיריית רמת גן.
וקביעת שטח  שינוי של הבינוי שהוצע בתכניות תקפות  ד.  
ובהתאמה  מבנייה  הפנוי  המגרש  שטח  בכל  הנאה  זיקת 

לבינוי המוצע.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30/12/2016 ובילקוט הפרסומים 7410, התשעז, עמ' 1887, בתאריך 

.28/12/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 03-7632588. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
וכל המעוניין   ,03-6753515 גן טלפון:  26 רמת  גן, המעגל  רמת 
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 השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
553-0457168

שם התכנית:הרחבת תכליות בייעוד ציבורי קיים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 553-0457168 גרסת: הוראות - 9 

תשריט - 8
איחוד וחלוקה:ללא איחוד וחלוקה

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

רש/ 379 שינוי 
רש/ 516 שינוי 
רש/ 781 שינוי 

רש/ 210/ א שינוי 

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:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל   מחוז 
03-7632586. קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א', ג', ה' בין 
השעות 11:00-14:00.יש לציין פרטי יצירת קשר לרבות דוא"ל/
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק  קיימים.  אם  פקס 
מקומית לתכנון ולבנייה הרצליה, סוקולוב 22 הרצליה 4610001 

טלפון:09-9591545

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: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: רמת גן

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
506-0275248

שם התכנית:רג/1231/ג - תוספת זכויות במגדל ספיר
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 506-0275248 

גרסת: הוראות - 46 תשריט - 35
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
רג/ 1001/ 5 שינוי 
רג/ 792/ א שינוי 

רג/ 1231/ 2 שינוי 
רג/ מק/ 1168 שינוי 

רג/ 340/ ג שינוי 
רג/ 340/ ב/ 1 שינוי 
רג/ 340/ ג/ 3 שינוי 

רג/ 340/ ב/ 1/ 1 שינוי 
רג/ 792 שינוי 
רג/ 182 שינוי 
רג/ 340 שינוי 

רג/ 1231 שינוי 
רג/ מק/ 340/ ג/ 35 כפיפות 

רג/ 340/ ג/ 31 כפיפות 
רג/ 340/ ג/ 25 כפיפות 

רג/ מק/ 340/ ג/ 17 כפיפות 
רג/ מק/ 340/ ג/ 16 כפיפות 

רג/ מק/ 340/ ג/ 16/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רמת גן .

החדש,  והרקון  שוהם  תובל  הרחובות  בין  הבורסה,  מתחם 
ממזרח ומצפון וחלקות 257,892,263,628 ממערב.

גושים וחלקות:
גוש: 6207, מוסדר, חלקי חלקות: 890, 891, 892.

X: 181425 קואורדינטה
Y: 665800 קואורדינטה
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דרומי-  גבול  ישראל,  שבטי  רחוב  המתחם-  של  צפוני  גבול 
הרחובות  ליד  קרקע  ומערבי-צמודי  מזרחי  גבול  אילת  רחוב 
בני  מגורים  במבני  מאופיין  המתחם  תמנע.  ורחוב  גוברין  בית 
3-4 קומות, מבנים טוריים ורביעיות. המבנים ברובם במצב פיזי 
ותחזוקתי ירוד, כאשר רוב הדירות הינם קטנות , ללא מגוון של 

יח"ד. בנוסף בשטחים הפתוחים במתחם קיימים עצים.
שטח  שונים,  ציבוריים  ומבנים  למחוננים  בי"ס  קיים  במתחם 

מסחרי מצומצם.

גבולות התכנית:
רמת השרון

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6341 חלקות במלואן: 210.
גוש: 6341 חלקי חלקות: 205, 209.

גוש: 6547 חלקי חלקות: 114.
גוש: 6551 חלקי חלקות: 329, 443.

גוש: 6793 חלקות במלואן: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
.98 ,94 ,93 ,85 ,68

גוש: 6793 חלקי חלקות: 57, 86, 92.
186300
670650

מטרת התכנית:
כדי  זאת  התוכנית,  בתחום  השטח  כלל  של  מחדש  תכנון 
בשטחי  בינוי,  פינוי  של  בדרך  חדשים,  מגורים  בניית  לאפשר 
דירות מגוונים, בצפיפות גבוהה יותר, תוך חיזוק ושיפור מערך 
שבטי  רח.  בין  המקשר  חדש  רחוב  קטע  הוספת  ע"י  התנועה 
ישראל לבין רח. בית גוברין. יצירת שדרה רציפה ירוקה חדשה 
מצפון לדרום בתחום התכנית , ביעוד שצ"פ , שממשיכה את 

רשת השטחים הירוקים העירונית הקיימת.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעודי הקרקע הקיימים: מגורים ג', מגורים מיוחד ג',    .1
מגורים ג'1, שב"צים, שטח ציבורי פתוח , יחידה מסחרית, 
ומסחר,  הבאים:מגורים  ליעודים  מאושרת  ודרך  שביל 
ומשרדים,  מסחר  ציבור,  ומוסדות  ומבנים  מסחר  מגורים 

מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרכים.
המבנים  הריסת  בנייה.  וזכויות  קרקע  ייעודי  קביעת    .2
קומות   20 עד  בגובה  חדשים  מבנים  ובנית  הקיימים 

הכוללים 687 יח"ד, שטחי מסחר ומוסדות ציבור. 
קביעת שימושים מותרים והוראות ביעודי הקרקע השונים.   .3

קביעת תכליות ושימושים מותרים, זכויות והוראות בנייה    .4
בכל אזורי היעוד.

קביעת דרכים חדשות שיתקשרו לדרכים הקיימות בשכונה.   .5
ולשטחים  לשדרה החדשה  ופיתוח  עיצוב  הוראות  קביעת    .6

הפתוחים.
במערכות  ושיפורים  שינויים  לביצוע  מנגנון  קביעת    .7
ציבור  מבני  בניית  ניקוז,  מים,  קווי  דרכים,  הציבוריות, 

ושטחים ציבוריים פתוחים, הסדרת תנועה וכדומה.
קביעת עצים לשימור, להעתקה ולעקירה בשטח התכנית.   .8

היתרי  הוצאת  לעת  בתכנית  לשלביות  אפשרות  קביעת    .9
הבנייה באישור מהנדס העיר.

קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בתחום התכנית.  .10

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
185070
671737

גבולות התכנית:
רמת השרון

גושים וחלקות:
גוש: 6418, מוסדר, חלקות במלואן: 446.

מטרת התכנית:
תוספת תכליות ציבוריות לשטח קיים ביעוד ציבורי.

עיקרי הוראות התכנית:
בשטח המוגדר לבניין ציבורי יותרו מבנים לצרכי חינוך, רווחה, 

קהילה ותרבות.

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 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
 .03-7632586 טלפון:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב, 
השעות  בין  ה'  ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת 
דוא"ל/פקס  לרבות  קשר  יצירת  פרטי  לציין  11:00-14:00.יש 
יומצא למשרדי ועדה מקומית  אם קיימים. העתק ההתנגדות 
לתכנון ולבנייה רמת השרון, שד ביאליק 41 רמת השרון 47207 

טלפון:03-5483829.

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: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: רמת השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
553-0175711

שם התכנית:פינוי בינוי מתחם אילת, רמת השרון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

553-0175711, גרסת התכנית: הוראות - 65 תשריט - 35
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' תכנית סוג היחס 
רש/ 885 שינוי 
רש/ 693 שינוי 

רש/ 521/ א שינוי 
רש/ 443 שינוי 
רש/ 458 שינוי 
רש/ 679 שינוי 
רש/ 241 שינוי 

רש/ 210/ א שינוי 
תממ/ 5 כפיפות 
רש/ 997 כפיפות 
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עיקרי הוראות התכנית:
 footway/קרקע מסטווין/סטיו/שביל-מדרכה ייעוד  שינוי    .1
וכן  ב'  מגורים  לאזור  חפ/671  מאושרת  תכנית  לפי  ודרך, 
נוהל  ב' לפי  ייעוד מאזור מגורים א לאזור מגורים  שינוי 

מבא"ת. 
שינוי מיקום החזית המסחרית כלפי רחוב כיכר הרקפות    .2

בתחילת הרחוב- בקירבה לרחוב האילנות.
קביעת שטחי בנייה למסחר.   .3

הרחבת רח' אילנות, בחזית מגרש המגורים הגובל.   .4
ביטול קטע דרך ברחוב הרקפות. הסדרת התנועה והחניה    .5

בתחום רחוב הרקפות.
שינוי קווי בנין בחלקות 95 ו-96.   .6

מתן הוראות בנייה חניה ופיתוח לשטח הכלול בתכנית.   .7
זיקת הנאה למעבר הולכי רגל מכיכר הרקפות לתא  מתן    .8

.B 101 101 דרך תא שטחA שטח

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1323 עמוד  התשעו,   ,7152 הפרסומים  ובילקוט   25/12/2015

בתאריך 24/11/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חיפה, 
ביאליק 3 חיפה טלפון: 04-8356807, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

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

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
352-0416289

שם התכנית: תוספת יח"ד והסדרת שטחי שירות 
ברח' החשמונאים 45א, קרית מוצקין

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 352-0416289 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ק/ 130 שינוי 

ק/ 238/ ח שינוי 
ק/ 316/ ח שינוי 

חפאג/ ד/ 1249 כפיפות 
ק/ 316/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית מוצקין רחוב: החשמונאים 45 א.

במערב קרית מוצקין, בין רחוב החשמונאים לפסי הרכבת.

גושים וחלקות:
גוש: 10426, מוסדר, חלקי חלקות: 691.

מטרת התכנית:
מס'  בנייה  עפ"י היתר  קיים  מגורים  לבניין  יח"ד אחת  הוספת 

20160272 והסדרת סה"כ שטחי השירות בכל הבניין.

עיקרי הוראות התכנית:
הוספת יח"ד אחת מ-54 יח"ד ל-55 יח"ד. א.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5/2/2016 ובילקוט הפרסומים 7202, התשעו, עמ' 3393, בתאריך 

10/2/2016

התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת משנה ב' להתנגדויות, 
וכן   .03-7632586 טלפון:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך 
שד  השרון,  רמת  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי: 
ביאליק 41 רמת השרון 47207 טלפון:03-5483829, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':304-0078733

שם התכנית: חפ/2197 מבנה מסחרי בכיכר הרקפות
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

 304-0078733
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
חפ/ 229/ ד שינוי 

חפ/ 671 שינוי 
חפ/ 229/ י כפיפות 

חפ/ 229/ י/ 1 כפיפות 
חפ/ 718/ א כפיפות 

חפ/ 416 כפיפות 
חפ/ 1400/ יב כפיפות 

חפ/ 1400/ שש כפיפות 
חפ/ 229/ ה כפיפות 

חפ/ מק/ 1400/ יב/ 4 כפיפות 
חפ/ 229/ ה/ 1 כפיפות 

תמא/ 38 כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 כפיפות 

חפ/ מק/ 1400/ תט כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ גב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חיפה רחוב: הרקפות 6, ורחוב אילנות 2 - כיכר הרקפות- 

בין דרך הים לרחוב האילנות, חיפה

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 10806 חלקות במלואן: 95, 96.
גוש: 10806 חלקי חלקות: 92, 94, 119, 120.

גוש: 12432 חלקי חלקות: 26.

מטרת התכנית:
סטיו/שביל- לסטווין/  שטח  על  קיים  מסחרי  מבנה  הסדרת 
מדרכה/footway בכיכר הרקפות פינת רחוב האילנות בכרמל 

המערבי בחיפה.
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חפ/ 1400/ פמ כפיפות  
תמא/ 22 כפיפות  
תמא/ 22 כפיפות  

תמא/ 3/ 7 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: חיפה, נשר.
אזור  מזרח  ומדרום  ההסתדרות  לשד'  מדרום  נמצא  השטח 

התעשיה של חיפה, בין כביש 75 ונחל קישון.

גושים וחלקות:
גוש: 11221 חלקות במלואן: 25 - 26, 47 - 49, 51.

גוש: 11221 חלקי חלקות: 27 - 45, 64, 66, 71.
גוש: 11222 חלקות במלואן: 25, 30 - 34.

גוש: 11222 חלקי חלקות: 3, 23, 36.
גוש: 11223 חלקי חלקות: 96.

גוש: 11382 חלקות במלואן: 5 - 7, 11.

גוש: 11382 חלקי חלקות: 12, 14 - 17.
גוש: 11623 חלקות במלואן: 18.

גוש: 11623 חלקי חלקות: 16 - 17, 21.
גוש: 11669 חלקות במלואן: 28 - 30, 33, 35.

גוש: 11669 חלקי חלקות: 26, 31 - 32.
גוש: 11671 חלקי חלקות: 31, 34.

מטרת התכנית:
להנחיות  שיתאים  באופן  ומסחר  תעסוקה  פארק  הקמת  א.  
וכ–  מ"ר  כ–553,064  של  בנייה  בשטח   ,6 בתממ/  שנקבעו 

78,354 מ"ר לחניונים ציבוריים.
הסדרת הנגישות אל פארק התעסוקה. ב.  

ייעוד שטחים לפארק/גן ציבורי ולספורט ונופש שישמשו  ג.  
כפארק מטרופוליני קישון, לרבות הוראות לתכנון מפורט 

למתחמים 1, 2 ו–3. יתרת השטח היא ברמה מתארית.

עיקרי הוראות התכנית:
לשטחים  ותעסוקה,  למסחר  חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי    -
ציבורי  פארק/גן  ולחניונים,  לדרכים  פתוחים,  ציבוריים 

ושטחי ספורט ונופש.
קביעת תנאים לבנייה ולפיתוח השטח.   -

ועיצוב,  בינוי  הוראות  בנייה,  והוראות  זכויות  קביעת    -
תנאים להיתר ולפיתוח.

קביעת דרכי גישה כולל התחברות לכביש 75.   -
הסדרת תשתיות כולל ניקוז השטח.   -

מתן הנחיות לאיחוד וחלוקה מחדש וטבלאות הקצאה ואיזון.   -

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 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
 ,04-8633455 טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז 
העתק התנגדות יומצא למשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
 ,04-8676296 טלפון:   33093 חיפה   2 כורי  הכרמל,  מורדות 
טלפון:  חיפה   3 ביאליק  חיפה,  ולבנייה  לתכנון  מקומית   ועדה 
04-8356807, ועדה מקומית לתכנון ולבנייה זבולון, כפר המכבי 

30030 טלפון: 04-8478105

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 

תכנית  עפ"י  מ"ר,  מ-900  השירות  שטחי  כל  סך  הסדרת  ב.  
מאושרת ק/238/ח, ל-2,654.07 מ"ר.

תותר בנייה של 20 קומות מלאות עם שטחים עיקריים ושירות  ג.  
מעורבים וללא חלוקה כפי שמתואר בתכנית ק/238/ח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6/1/2017 ובילקוט הפרסומים 7414, התשעז, עמ' 1227, בתאריך 

.4/1/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
04- טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  חיפה, שד  מחוז  ולבנייה 
קריות,  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .8633455
וכל   ,04-8715291 טלפון:   26114 מוצקין  קרית   4 העברי  הגדוד 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מורדות הכרמל, זבולון, חיפה

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 
 והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

מס' מכ/ 777/ חפ/ 2311/ זב/ 238
שם התכנית: אזור תעסוקה ומסחר נשר - חיפה בפארק הקישון
נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 
מס': מכ/ 777/ חפ/ 2311/ זב/ 238 שפורסמה בעיתונים בתאריך 
 ,1517 עמוד  התשעה,   ,6930 הפרסומים  ובילקוט   28/11/2014
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  וכי   .03/12/2014 בתאריך 
המחוזית  הועדה  במשרדי  מופקדת  תשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  והועדה  הכרמל  מורדות  ולבנייה 
חיפה והועדה המקומית לתכנון ולבנייה זבולון, תכנית מפורטת 

מס' מכ/ 777/ חפ/ 2311/ זב/ 238
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס  
משח/ 27 שינוי  

תתל/ 6/ 2/ 13 שינוי  
חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 שינוי  

חפ/ 1400/ יב שינוי  
חפ/ 1705 שינוי  

חפ/ מק/ 1400/ יג שינוי  
משח/ 27 שינוי  

ג/ 400 שינוי  
חפ/ 1400/ מר שינוי  

חפ/ 1400/ שש שינוי  
חפ/ 229 שינוי  
חפ/ 899 שינוי  

חפ/ מק/ 229/ מר/ 1 שינוי  
חפ/ 1400/ תט שינוי  

חפ/ 1705 שינוי  
ג/ 400 שינוי  

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

תממ/ 6 כפיפות  
תמא/ 35 כפיפות  
תמא/ 15 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות  
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מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: רכס הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':356-0255851

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

 356-0255851
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

עד/ 105 שינוי 
עד/ 299 שינוי 

ג/ 604 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
עוספיא.

גושים וחלקות:
גוש: 17143, מוסדר, חלקי חלקות: 16.

מטרת התכנית:
שינויי ייעוד מחקלאי למגורים מיוחד לצורך הרחבת בית אבות 

סיעודי.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינויי ייעוד מאזור חקלאי למגורים מיוחד.

2. שינויי ייעוד מאזור חקלאי לשצ"פ.
3. שינוי ייעוד מדיור מיוחד לשפ"פ.

4. תוספת 5539.5 מ"ר לשטח עיקרי מאושר.
5. הסבת 100 מ"ר שטח בנוי לצורך שימוש ציבורי.

6. הגדרת זכויות והוראות בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
9/9/2016 ובילקוט הפרסומים 7347, התשעו, עמ' 1146, בתאריך 

.20/9/2016

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
אל-כרמל  דאלית   10 עספיא  שד  חושי  אבא  הכרמל,  רכס 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-8399382 טלפון:   30056
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: עירון, גלילית

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
354-0174557

שם התכנית: בית קברות אזורי באום אל פאחם
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 354-0174557 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' תכנית סוג היחס 
ענ/ 293 שינוי 

וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 
עבודתו(, תשמ"ט-1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: אלונה-מנשה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
351-0075770

שם התכנית: מט"ש ומאגר מי עמי
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 351-0075770 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
משח/ 41 שינוי 

ג/ 400 שינוי 
מ/ 310 שינוי 

תממ/ 6 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 10/ ד/ 10 כפיפות 

תמא/ 22 כפיפות 
תמא/ 34 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מי עמי רחוב: מי עמי .

הקרקע הכלולה בתוכנית זו נמצאת בתחום קרקעות מושב מי 
עמי, מדרום מזרח לשטח הבנוי של הישוב.

גושים וחלקות: מוסדר:
גוש: 20457 חלקי חלקות: 33, 34, 40, 41, 44.

גוש: 20458 חלקי חלקות: 45.

גוש: 20459 חלקי חלקות: 49.

מטרת התכנית:
קביעת מסגרת תכנונית להקמת מט"ש ברמת הטיהור השלישוני 

ומאגר קולחין לישוב מי עמי.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע בתחום התכנית מאזור חקלאי למתקנים    .1

הנדסיים וליער טבעי לטיפוח.
קביעת השימושים המותרים בשטח התכנית.   .2

קביעת זכויות הבנייה בשטח התכנית.   .3
מתן הנחיות סביבתיות.   .4

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2478 עמוד  התשעה,   ,6958 הפרסומים  ובילקוט   16/01/2015

בתאריך 01/01/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
מנשה  ולבנייה  לתכנון  ו.מקומית  במשרדי:  וכן   .04-8633455
אלונה-ד.נ חפר 37845, טלפון: 04-6177307, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
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תכנית מפורטת מס': 304-0278838 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס  

חפ/ 62/ א/ 3 שינוי  
חפ/ מק/ 1400/ גב שינוי  

חפ/ 1400/ יב שינוי  
חפ/ 229/ ט/ 1 שינוי  

חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 שינוי  
חפ/ 62 שינוי  

חפ/ מק/ 1400/ יב/ 4 שינוי  
חפ/ 229/ ה שינוי  

חפ/ מק/ 1400/ תט כפיפות  
חפ/ מק/ 1400/ פמ כפיפות  

חפ/ מק/ 2007 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  
חפ/ 229/ י/ 5 כפיפות  

תמא/ 23 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
חיפה , קרית חיים, אלכסנדר זייד 29

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 11575 חלקות במלואן: 6.
גוש: 11575 חלקי חלקות: 21.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאתר לבנין ציבורי ליעוד של מגורים

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע מאתר לבנין ציבורי עם חזית מסחרית  א.  

ליעוד של מגורים ד'.
קביעת זכויות והוראות הבנייה. ב.  

 7 בן  יהיה  הצפוני  האגף  במבנה:  הקומות  מס'  קביעת  ג.  
קומות מעל קומת קרקע והאגף הדרומי בן 8 קומות מעל 

קומת קרקע תוך קביעת נסיגות בקומות העליונות 
קביעת קווי בנין.  ד.  

קביעת מס' יחידות הדיור בבנין בהיקף של 53 יח"ד.  ה.  

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.
ליאת פלד  

מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

ענ/ 652 שינוי 
חפאג/ 1286/ ענ/ 732 שינוי 

ענ/ 294 שינוי 
ענ/ 340 שינוי 

ג/ 400 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
של  השיפוט  לגבול  ממזרח  נמצא  המוצע  העלמין  בית  שטח 

עיריית אום-אל-פחם, סמוך לגדר ההפרדה. 
דרך הגישה לבית העלמין היא קטע מתוך העוקף הדרום מזרחי 

של אום אל פאחם, ומצויה ברובה בתחום השיפוט של העיר.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 20308 חלקי חלקות: 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 
.34 ,31 ,30

גוש: 20310 חלקות במלואן: 6.
גוש: 20310 חלקי חלקות: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 18, 23, 28, 39, 40, 

.49 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41
גוש: 20416 חלקי חלקות: 48, 50, 51, 52.

מטרת התכנית:
הקמת בית עלמין אזורי שיספק צרכי קבורה לאום אל פאחם 
וישובי מעלה עירון: סאלם, זלפה, מוסמוס, מושירפה וביאדה. 

יח'   400 של  ממוצעת  בצפיפות   2060 היעד  לשנת  התכנית 
לדונם.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי לבית קברות, לדרך, לדרך ו/או   .1

טיפול נופי, לחניון וליער.
שינוי ייעוד מדרך לאזור חקלאי.  .2

קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.  .3
התווית כביש גישה לאתר.  .4

קביעת בינוי, עיצוב ופיתוח מנחה.  .5
קביעת הוראות בנוגע לצפיפות הקבורה.  .6

קביעת השלבים והתניות לביצוע.  .7
הוראות  להיתר,  תנאים  בנייה,  וזכויות  הוראות  קביעת   .8

סביבתיות ,הוראות לפיתוח נופי לתשתיות ולניקוז.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8950 עמוד  התשעו,   ,7318 הפרסומים  ובילקוט   19/08/2016

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
מקומית עירון, ת"ד 241 עארה 30025, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
304-0278838

שם התכנית: חפ/1499יג- שינוי ייעוד מאב"צ 
למגורים ברח' זייד, קריית חיים.

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 מופקדת 
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מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
חש/ 8/ 18

שם התכנית: געש מערב.
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
חוף  ולבנייה  לתכנון  הועדה המקומית  ובמשרדי  מחוז המרכז 

השרון מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': חש/ 8/ 18 
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס  
חש/ 10/ 2 שינוי  

חש/ 8/ 14/ 2 שינוי  
חש/ 8/ 14 שינוי  
משמ/ 43 שינוי  

חש/ מק/ 8/ 10 שינוי  
חש/ 8/ 10/ א שינוי  

חש/ 8/ 3 שינוי  
חש/ 80 כפיפות  

חש/ 8/ 5 כפיפות  
תתל/ 39 כפיפות  
תתל/ 15 כפיפות  

תממ/ 3/ 21 אישור ע"פ תמ"מ 
תמא/ 13/ 7 אישור ע"פ תמ"א 

תמא/ 35 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 13 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: געש.
געש מערב

גושים וחלקות:
גוש: 7706 חלקות במלואן: 27, 36 - 45, 48 - 50, 54 - 57, 94, 98, 99.
גוש: 7706 חלקי חלקות: 4, 5, 11, 20 - 22, 24, 28 - 35, 58 - 64, 

.96 ,87 ,85 ,81 ,79 ,77 ,75 ,73
גוש: 7711 חלקות במלואן: 37 - 44, 46 - 51.

גוש: 7995 חלקות במלואן: 6 - 9, 14.
גוש: 7995 חלקי חלקות: 5, 10, 12 - 13.

מטרת התכנית:
געש  קיבוץ  שטחי  של  להסדרה  תכנונית  מסגרת  יצירת 
שממערב לכביש מס' 2, לרבות אזורי חקלאות, שמורת נוף לפי 
תמ"מ/21/3 ובית עלמין, שטחים פתוחים, מגורים, מבני ציבור 
דרך  שירותי  תעסוקה,  אזורי  וספורט,  נופש  אזורי  וקהילה, 

ומסחר, דרכים.

עיקרי הוראות התכנית:
הבאים:  ליעודים  התכנית  בתחום  קרקע  ייעודי  קביעת   .1
מגורים א' ,תעסוקה, תעשייה, מבני משק, מבנים ומוסדות 
חניון,  ונופש,  ספורט  פתוח,  פרטי  חקלאית,  קרקע  ציבור, 
מוצעת,  דרך  מאושרת,  דרך  נוף,  שמורת  טבע,  שמורת 
ומוסדות  מבנים  קברות,  בית  הנדסיים,  מתקנים  שביל, 

ציבור ושפ"פ , ייעוד על פי תכנית מאושרת אחרת.
השימושים,  התכליות,  בדבר  לרבות  הוראות,  קביעת   .2
הנחיות  הבנייה,  ואחוזי  שטחי   , הקומות  מס'  בנין,  קווי 
בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות 
בנייה  היתרי  להוצאת  תנאים  וקביעת  תשתיות,  לפיתוח 

בייעודי הקרקע כמפורט בתכנית.

מחוז מרכז
מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
רח/ 800/ ב/ 4/ 3

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

רח/ 800/ ב/ 4/ 3 
המתיחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
רח/ 550/ ד שינוי 

רח/ 800/ ב/ 4/ 1 שינוי 
R/ 6 שינוי 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 
רח/ מק/ 800/ ב/ 4/ 2 כפיפות 

רח/ 2000/ ב/ 6 כפיפות 
רח/ מק/ 2000/ ב/ 3 כפיפות 

רח/ 2000/ ג/ 2 כפיפות 
רח/ 2000/ טו כפיפות 

רח/ מק/ 2000/ ג/ 3 כפיפות 
רח/ 2000/ ב/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות רחוב: ברנר 17.
יישוב: רחובות רחוב: יעקב 20.

גושים וחלקות:
גוש: 3701 חלקות במלואן: 842.
גוש: 3704 חלקות במלואן: 536.

גוש: 3704 חלקי חלקות: 200.

מטרת התכנית:
במושבה  שנבנה  הראשון  הבית  יוספזון,  בית  קביעת  א.  

רחובות, כאתר לשימור לצורך מבנים ומוסדות ציבור.
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז'. ב.  

קביעת הוראות לבנייה חדשה למגורים. ג.  
ביטול דרך בתחום האתר לשימור. ר.  

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז': מגרש  א.  
מוסר - חלקה 536 בגוש 3704 ברחוב יעקב 20 ) תא שטח 
100( ומגרש מקבל - חלקה 842 בגוש 3701 ברחוב ברנר )תא 

שטח 101(.
תא שטח 100: קביעת אתר לשימור בייעוד מבנים ומוסדות  ב.  

ציבור ותוספת מבנה חדש בן 3 קומות + מרתף.
תא שטח 101: קביעת ייעוד מגורים ד' לצורך הקמת מבנה  ג. 

בן 13 יח"ד ב- 6 קומות על עמודים + מרתף חניה

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4621 עמוד  התשעו,   ,7234 הפרסומים  ובילקוט   18/02/2016

בתאריך 27/03/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
רחובות, ביל"ו 2 רחובות 76442 , וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים
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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, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

מזרח השרון, רח 14 123 קלנסווה 42837 טלפון: 09-8781542

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: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
456-0391508

שם התכנית:בר/23/40 פיצול מגרש מנחלה 145 
במושב קדרון

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
גרסת:   456-0391508 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  שורקות 

הוראות - 22 תשריט - 16
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
בר/ 40 שינוי 

בר/ 40/ 12 שינוי 
בר/ מק/ 309/ 3 כפיפות 

בר/ 309 כפיפות 
בר/ 2020 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קדרון רחוב: הגפן 145, נחלה חקלאית במושב קדרון

גושים וחלקות:
גוש: 4708, מוסדר, חלקי חלקות: 5.

מטרת התכנית:
פיצול נחלה 145 במושב קדרון ויצירת מגרש ביעוד מגורים א' 

בשטח של 416 מ"ר.

עיקרי הוראות התכנית:
א'  למגורים  א'(  )חלקות  מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א. 

ולמגורים בישוב כפרי.
קביעת זכויות והוראות בנייה באזור מגורים א'. ב. 

הקטנת קו בנין קדמי, צדדי )מערבי( ואחורי ביעוד מגורים  ג.  
א' כמסומן בתשריט.

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, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

שורקות, גבעת ברנר גבעת ברנר 60948 

קביעת שלבי ביצוע התכנית.  .3

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, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חוף 

השרון, שפיים 60990 טלפון: 09-9596505

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: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מזרח השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
458-0167023

שם התכנית:הגדלת אחוזי בנייה.
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מזרח 

השרון מופקדת תכנית מפורטת מס': 
458-0167023 גרסת: הוראות - 11 תשריט - 4

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

מש/ מק/ 7/ 1/ 283 שינוי 
הצ/ 7/ 1/ 96 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קלנסווה .

גושים וחלקות:
גוש: 7861, מוסדר, חלקי חלקות: 32.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ב1 עם חזית מסחרית בקומת 
קרקע למגורים ב' עם חזית מסחרית בקומת קרקע, תוספת קומה 

רביעית והקטנת קווי בנין כמסומן בתשריט.

עיקרי הוראות התכנית:
מסחרית  חזית  עם  ב1  מגורים  מאזור  קרקע  ייעוד  שינוי    .1
בקומת קרקע למגורים ב' עם חזית מסחרית בקומת קרקע.

תוספת קומה רביעית.  .2
תוספת 3 יח''ד.  .3

תוספת 373 מ''ר שטחים עיקריים.  .4
הקטנת קווי בנין כמסומן בתשריט.  .5

קביעת זכויות והוראות בנייה.  .6
תחום  בכל  הבעלים  כל  בהסכמת  חלוקה  ו/או  איחוד   .7

התכנית/בחלק מתחום 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 
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מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
414-0380733

שם התכנית:הגדלת מס' יח"ד בדיור מוגן בשכונת 
רחובות ההולנדית

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
גרסת:   414-0380733 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  רחובות 

הוראות - 15 תשריט - 8
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
רח/ במ/ 11 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות רחוב: האלוף פרי יעקב 1 .

יישוב: רחובות רחוב: הר הצופים .

גבולות:
מצפון - רח' האלוף פרי,

ממזרח - רח' הר הצופים
מדרום - חלקות 2,3,97 בגוש 5713

ממערב - חלקה 18 בגוש 3791

גושים וחלקות:
גוש: 5713, מוסדר, חלקות במלואן: 101.

מטרת התכנית:
זו באה לאפשר את הקמת פרויקט איכותי לדיור מוגן  תכנית 

בהתאם לתכנית רח/ במ/ 11 
בשכונה.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת מס' יח"ד מ- 150 ל- 250 יח"ד.    .1

הוספת מחלקות סיעודיות.   .2
קביעת בינוי הכולל 4 קומות מסד ומעל שני בניינים בני    .3

עד 16 קומות בנסיגה. 
הגדלת שטחי הבנייה בהתאם כולל הקצאת שטחים עבור    .4
מסחר אשר ישולב בקומות המסד וקביעת שטח לשימוש 
ציבורי בתוך המבנה בשטח של עד 500 מ"ר ולא פחות מ 

300 מ"ר. 
קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.   .5

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, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

רחובות, ביל"ו 2 רחובות 76442 

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.

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: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נס ציונה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':407-0139295

שם התכנית:כפר אהרון - נס 155
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

407-0139295 גרסת: הוראות - 58 תשריט - 13
המתיחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
נס/ 1/ 2 שינוי 
נס/ 1/ 1 שינוי 

נס/ 1/ 2/ ב שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נס ציונה .

מרחבי תכנון גובלים: נס ציונה.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 3750 חלקי חלקות: 124, 137, 282, 283.
גוש: 3751 חלקי חלקות: 1, 6, 8, 52.
גוש: 3852 חלקי חלקות: 11, 12, 15.

מטרת התכנית:
יצירת שכונת מגורים )220 יח"ד( בבנייה רוויה וצמודת קרקע, 

קביעת שטחים למבני ציבור.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי וקביעת ייעודי קרקע למגורים  א.  
ציבורי  ציבור, לשטח  ומוסדות  למבנים  יח"ד(,   220 )סה"כ 

פתוח ולמתקנים הנדסיים ולדרכים חדשות.
איחוד וחלוקה חדשה בהתאם לחוק התכנון והבנייה פרק  ב.  

ג' סימן ז' בהסכמת בעלים.
ותנאים  לבינוי  הוראות  בניין,  קווי  בנייה,  זכויות  קביעת  ג.  

למתן היתרי בנייה.
קביעת נהלים שמירה על איכות הסביבה, ערכי טבע ונוף  ד.  

ומניעת מפגעים סביבתיים.
קביעת עצים לשימור ה.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1124 עמוד  התשעו,   ,7143 הפרסומים  ובילקוט   30/10/2015

בתאריך 12/11/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
נס  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
ציונה, הבנים 9 נס ציונה 70400 טלפון: 08-9383810, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
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עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 
תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: קסם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
451-0348870

שם התכנית:שינוי הוראות הבנייה - חלקה 70
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קסם 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 451-0348870 גרסת: הוראות - 8 

תשריט - 6
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ק/ 7/ 1 שינוי 

ק/ מק/ 7/ 19 שינוי 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר קאסם 

מרחבי תכנון גובלים: ראש העין.

גושים וחלקות:
גוש: 9082, מוסדר, חלקות במלואן: 70.

מגרשים:
72 בהתאם לתכנית ק/1/7

מטרת התכנית:
תוספת שטחי בנייה עיקרי ושירות.

תוספת יחידות דיור.
שינוי בקווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית:
360 מ"ר שטחי שירות  בנייה עיקריים,  720 מ"ר שטחי  תוספת 

מעל לקרקע ו–600 מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים. 
תוספת 6 יח"ד, סה"כ 9 יחידות דיור.

קביעת 64% תכסית בנייה. 
שינוי קווי בניין בהתאם לתשריט מצב מוצע. 

שינוי הוראות 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, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה קסם, 

כפר קאסם כפר קאסם 49940 טלפון: 03-9370492

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: מרכז, מרחב תכנון מקומי: קסם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
451-0348797

שם התכנית:שינוי הוראות בנייה - מגרש 50
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קסם 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 451-0348797 גרסת: הוראות - 11 

תשריט - 8
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ק/ 1009 שינוי 

451-0322479 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר ברא .

מרחבי תכנון גובלים: דרום השרון.

גושים וחלקות:
גוש: 8891, מוסדר, חלקי חלקות: 43, 44, 49.

מגרשים:
50 בהתאם לתכנית ק/1009

מטרת התכנית:
תוספת שטחי בנייה עיקריים ושטחי שירות 

תוספת יחידות דיור
תוספת 2 קומות

שינוי בקווי בניין

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת 684 מ"ר שטחי בנייה עיקריים ו–324 מ"ר שטחי שירות 

מעל לקרקע. 
תוספת 7 יח"ד, סה"כ 10 יח"ד במגרש. 

תוספת 2 קומות, סה"כ 5 קומות על קומת עמודים ועליית גג 
בנוסף לקומת מרתף. 

שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע. 
הגדלת תכסית הבנייה ל- 60%. 

שינוי הוראות 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, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה קסם, 

כפר קאסם כפר קאסם 49940 טלפון: 03-9370492

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 
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מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: אלעד

הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים 
 שם תכנית: רובע A מזרח, אלעד, הודעה 

לפי סעיף 77 ו–78 לחוק
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 78 לחוק התכנון והבנייה, 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  כי  התשכ"ה-1965, 
המרכז קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר בנייה ו/או היתרים 
לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע בתחום 

תכנית מס' 422-0497016

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: אלעד.

ומדרום  המתוכנן   4711 לכביש  בסמוך  אלעד,  בצפון-מזרח 
למחצבת נחשונים

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 5659 חלקי חלקות: 3, 7.

גוש: 5663 חלקי חלקות: 6, 8.
גוש: 5700 חלקי חלקות: 82, 87, 88.
גוש: 5761 חלקי חלקות: 14, 52, 53.

גוש: 5762 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12.
גוש: 5762 חלקי חלקות: 5, 9, 10.

מטרת התכנית:
ציבור,  ומוסדות  מבנים  למגורים,  קרקע  יעודי  קביעת   .1

שטחים פתוחים, דרכים ותשתיות, תעסוקה ומסחר.
קביעת הוראות בנייה- זכויות, תכסית, גובה בניינים, קוו   .2

בניין וכדומה.
קביעת זכויות בנייה.  .3

מתן הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.  .4
התווית דרכים חדשות.  .5

קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות כגון: דרכים,   .6
ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, מסוף תחבורה וכו'.

הקמת תחמ"ש של חח"י.  .7
התווית דרך גישה חדשה לעיר.  .8

הקמת תחנת דלק  .9
קביעת תנאים להיתר בנייה.  .10

בתנאים המוצעים:
לא יינתן היתר בנייה לתוספת של שטחי בנייה, יח"ד, או   
הריסה למעט היתרים הנדרשים מטעמי בטיחות ונגישות 

או היתרים לשיפוץ הסדרת מפגעים או מיגון.
לא יבוצעו בתחום ההודעה לפי סעיף 77 תשתיות חשמל,   
מים או ביוב מכוח תכניות תקפות למעט תחזוקה שוטפת 

או טיפול במפגעים במערכות התשתיות הקיימות.

תוקפם של התנאים:
זו  הודעה  פרסום  מיום  שנה  למשך  יהיה  התנאים  תוקף 
עד  או  התכנית,  הפקדת  למועד  עד  או  ובעיתונים  ברשומות 

שיבוטלו התנאים או ישונו, הכל לפי המוקדם מביניהם.

המחוזית  הועדה  במשרדי:  בתנאים,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 91 רמלה 72430 טלפון: 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   ,08-9788409
אלעד, רבנו ניסים גאון 1 אלעד 40800 טלפון: 03-9078102, כל 

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
456-0163303

שם התכנית: מחפורת חפץ חיים- אתר זמני 
להטמנת פסולת יבשה לשיקום המחפורת.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
גרסת:   456-0163303 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  שורקות 

הוראות - 15 תשריט - 11
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
תממ/ 3/ 21 כפיפות 
תמא/ 16/ 4 כפיפות 
תמא/ 16/ 3 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חפץ חיים.

דרומית לכביש מס' 7, צפון מערבית לישוב חפץ חיים ומזרחית 
לצומת כנות, הגישה מכביש מס' 3933.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 4593 חלקות במלואן: 15, 16.
גוש: 4593 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4, 5, 14, 17, 18, 37, 38.

מטרת התכנית:
שיקום מחפורת קיימת באמצעות הטמנת פסולת יבשה והחזרת 

השטח המופר לשימוש חקלאי בגמר פעולות השיקום

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת התכליות המותרות בתחום התכנית.  -

קביעת הוראות ושיטות עבודה בקרקע.   -
קביעת הוראות וזכויות בנייה.  -

קביעת ההתניות והשלבים לביצוע התכנית.  -
קביעת הנחיות לתשתיות.  -

קביעת הוראות והנחיות לשמירת איכות הסביבה ומגבלות   -
סביבתיות.

קביעת הנחיות לשיקום המחפורת והשבת השטח לחקלאות.   -

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, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

שורקות, גבעת ברנר גבעת ברנר 60948 

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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טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
יקנעם עילית, צאלים 1 יקנעם עילית 20692 טלפון: 04-9596095, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

.www.iplan.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21442
 שם התכנית: רחוב חרמון, גוש 17734, חל' 69, 

נצרת עילית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21442 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1 /02 /7 שינוי 
ג/ 3057 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נצרת עילית רחוב: חרמון 31.

גושים וחלקות:
גוש: 17734 חלקות במלואן: 69, 97, 99.

גוש: 17734 חלקי חלקות: 71, 101.
גוש: 17738 חלקי חלקות: 44.

X: 230165 קואורדינטה
Y: 734735 קואורדינטה

מטרת התכנית:
לצורך  וזאת  מגורים  לאזור  ציבור  למבני  משטח  ייעוד  שינוי 

הקמת מבנה מגורים והסדת חניה ציבורית.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח ציבורי לשטח מגורים ד'.

קביעת הוראות מיוחדות בחלק מהמגרש, במפלס הקרקע, עבור 
שמירת מקלט ציבורי קיים.

קביעת הוראות בנייה: שטחי בנייה, קוו בניין, מס' קומות.
קביעת מס' יחידות דיור.

קביעת הוראות לגישה ולחניה.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים. 

שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8180 עמוד  התשע"ד,   ,6880 הפרסומים  ובילקוט   03/10/2014

בתאריך 16/09/2014.

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 
נצרת עילית, גלבוע 16 נצרת עילית 17000 טל' 04-6478828, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.iplan.gov.il

מעונין, בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו 
נפגע על ידי התנאים, רשאי על פי סעיף 78 לחוק להגיש ערר 
אל המועצה הארצית לתכנון ולבנייה קפלן 2, ירושלים 91061, 

טלפון 02-6701535 או 02-6701596.

שי באב"ד  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז מרכז  

מחוז צפון
מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: יקנעם עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 17319
שם התכנית: תכנון שכונת מגורים - גבעת השיטה, 

יוקנעם עילית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 17319 
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 
1/ ג/ 297/ 0013 שינוי 

ג/ במ/ 55 שינוי 
ג/ 297 שינוי 

ג/ 11085 שינוי 
ג/ 12218 שינוי 
ג/ 14613 שינוי 
ג/ 20861 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: יקנעם עילית.

גושים וחלקות:
גוש: 11093 חלקות במלואן: 31 - 35.

גוש: 11093 חלקי חלקות: 11, 29, 30, 36, 55, 78, 80, 83, 190, 192, 211.
X: 210417 קואורדינטה
Y: 728719 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה בגבעת השיטה יוקנעם עילית

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות וזכויות בנייה לכל ייעוד קרקע

קביעת הוראות והנחיות בנייה ועיצוב אדריכלי
קביעת הוראות והנחיות לתכנון התשתיות
תכנון מערכת התנועה והכבישים בשכונה 

איחוד וחלוקה שלא בהסכמה

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9143 עמוד  התשע"ו,   ,7323 הפרסומים  ובילקוט   26/08/2016

בתאריך 18/08/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
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ג/ 2634 שינוי 
ג/ 18951 כפיפות 
ג/ 11810 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נצרת.

תכנית שממוקמת בשכונת ספאפרה התכנית בין שני כבישים 
שבצפון לגבול התכנית כביש 8005 ובדרומה 8003.

X: 228790 קואורדינטה
Y: 735340 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 17511 חלקי חלקות: 27.

מטרת התכנית:
לצורך  וזאת  בנצרת  מגורים  במגרש  הבנייה  זכויות  הסדרת 

הגדלת שטחי הבנייה , מס' הקומות ומס' יח"ד למבנה קיים.

עיקרי הוראות התכנית:
-הגדלת שטחי הבנייה

-הגדלת מס' הקומות
-שינוי קווי בנייה

-הגדלת מס' יח"ד 

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 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה נצרת, נצרת 16000 טלפון: 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.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
211-0357541

שם התכנית:מתחם אבו מאהר נצרת
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 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 211-0357541 גרסת: הוראות - 13 

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/ 3149 שינוי 
ג/ 12521 שינוי 
ג/ 5194 שינוי 

ג/ 11810 כפיפות 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג/ 21166

שם התכנית: אמא אדמה 2
והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 21166 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 20298 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 35/ 1 כפיפות 
תממ/ 2/ 3 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אמא אדמה 2.

גושים וחלקות:
גוש: 200000 חלקי חלקות: 70.

X: 263100 קואורדינטה
Y: 751100 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת מלונית כפרית.

עיקרי הוראות התכנית:
ליעודים  ושפ''פ  מפורט  תכנון  ללא  משטח  יעודים  שינוי   .1

תיירות ודרך.
קביעת הוראות בינוי ופיתוח.  .2

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8962 עמוד  התשע"ו,   ,7309 הפרסומים  ובילקוט   22/07/2016

בתאריך 27/07/2016.

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 
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: נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
211-0230706

שם התכנית:שינוי בהוראות ג/22307
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 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 211-0230706 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 
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מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה והוספת יח"ד והגדרת זכויות בנייה עבור 

שימוש מסחר ומשרדים.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד משטח מגורים ב' לשטח למגורים ג'. 

2. הוספת אחוזי בנייה.
3. הוספת 2 יח"ד.

4. קביעת התכליות וזכויות בנייה לכל ייעוד קרקע.
5. קביעת תנועה וחנייה במגרש.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,985 עמוד  התשעז,   ,7385 הפרסומים  ובילקוט   25/11/2016

בתאריך 23/11/2016.

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 
רשאי  המעוניין  וכל   ,04-9912621 טלפון:  עכו  המרכזי,  הגליל 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה נפתלי, מעלה הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס': ג/ 21147

שם התכנית:מתחם יער נטועה צונם
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

מפורטת מס': ג/ 21147 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 4908 שינוי  
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  

תמא/ 3 כפיפות  
תממ/ 2/ 9 אישור ע"פ תמ"מ 

תמא/ 35 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 8 אישור ע"פ תמ"א 

תמא/ 22/ 4 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 22 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אבירים,  מצד  לשמורת  מזרחית   ,89 לכביש  וממערב  מדרום 

צפונית מערבית מהישוב פסוטה.

גושים וחלקות:
גוש: 19483 חלקי חלקות: 1.
גוש: 19646 חלקי חלקות: 1.

גוש: 19648 חלקות במלואן: 28.

גוש: 19649 חלקות במלואן: 14.

גוש: 19649 חלקי חלקות: 7, 75.
גוש: 19650 חלקי חלקות: 1, 21, 39, 46.

גוש: 19651 חלקי חלקות: 4, 7.

גוש: 19652 חלקות במלואן: 5.
גוש: 19652 חלקי חלקות: 6 - 7, 10, 11, 35, 41, 44.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נצרת. אזור תעשיה נצרת.

X: 228300 קואורדינטה
Y: 732850 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 16561 חלקי חלקות: 13, 16.

מטרת התכנית:
למתחם  ולגיטימציה  מתחם  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת 

קיים למסחר ותעסוקה.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד לאזור מסחר ותעסוקה

2. התווית מערכת דרכים.
3. ביטול דרך

4. קביעת הוראות בנייה ,קווי בנין ,אחוזי בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.i 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 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה נצרת, נצרת 16000 טלפון: 04-6459200

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
שעליהן  העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט 
נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 252-0381400

שם התכנית: הגדלת אחוזי בנייה ויחידות דיור 
בחלקה 34 גוש -18768 כפר יסיף

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

252-0381400 גרסת: הוראות - 10 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

גר/ מק/ 4228/ 96/ 4 שינוי 
ג/ 4228 שינוי 
ג/ 7342 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר יאסיף.

סמוך לכביש כניסה דרומית כפר יאסיף.

גושים וחלקות:
גוש: 18768, מוסדר, חלקי חלקות: 33, 34, 59.

X: 215686 קואורדינטה
Y: 761774 קואורדינטה
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גוש: 19834 חלקי חלקות: 7.
גוש: 19835 חלקות במלואן: 3 - 5, 14.

גוש: 19835 חלקי חלקות: 1 - 2, 6, 9, 12 - 13.
גוש: 19836 חלקות במלואן: 1.

גוש: 19836 חלקי חלקות: 2.
גוש: 19837 חלקי חלקות: 2 - 5.

גוש: 19838 חלקי חלקות: 3 - 9, 11, 13 - 14.
גוש: 19839 חלקי חלקות: 7.

גוש: 19848 חלקי חלקות: 1 - 4.
גוש: 19849 חלקות במלואן: 6 - 8.

גוש: 19849 חלקי חלקות: 5.
X: 257500 קואורדינטה
Y: 774500 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תכנון מתחם יער נטועה דונם, כמרחב משולב בר קיימא    .1

של יערות לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור הרחב. 
דיוק פירוט ותוספות שטחים על פי תמ"א 22 לשטחי יער    .2
לסוגיו: יער נטע אדם קיים ומוצע, יער טבעי לשימור, יער 

טבעי לטיפוח ויער פארק קיים. 

עיקרי הוראות התכנית:
והוראות  הנחיות  מתן  קרקע  וייעודי  גבולות  קביעת    .1
לייעודי היערות השונים: יער נטע אדם קיים ומוצע, יער 

טבעי לשימור, יער טבעי לטיפוח ויער פארק קיים. 
המותרים  היערני  והממשק  התכליות השימושים  קביעת    .2

בכל סוג יער
ייעוד דרך יער וחניון משני   .3

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2730 עמוד  התשעו,   ,7187 הפרסומים  ובילקוט   15/01/2016

בתאריך 18/01/2016.

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:  מעונה  הגליל,  מעלה  הגליל-ד.נ  מעלה   ולבנייה 
נפתלי,  מעלה  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה   ,04-9979659
וכל   ,04-9978030 טלפון:   24952 מעלות-תרשיחא   1 האורנים 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.iplan.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק המעיינות, בית שאן

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
ג/ 20258

שם התכנית: גן לאומי בית - שאן.
והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 20258 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או 

הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' תכנית סוג היחס 
ג/ 6995 שינוי 

תרשצ/ 8/ 14/ 1 שינוי 
גנ/ 17011 שינוי 

גוש: 19653 חלקי חלקות: 25 - 28, 34.
גוש: 19654 חלקי חלקות: 84.

גוש: 19655 חלקי חלקות: 5, 82.
גוש: 19656 חלקות במלואן: 2, 4 - 5, 8 - 15.

גוש: 19656 חלקי חלקות: 3, 16, 19, 27, 47, 48, 49, 53.
גוש: 19657 חלקות במלואן: 35.

גוש: 19658 חלקות במלואן: 16, 33.
גוש: 19658 חלקי חלקות: 10, 13, 25, 27, 35, 36, 38.

גוש: 19659 חלקי חלקות: 1 - 2, 21.
גוש: 19661 חלקי חלקות: 1, 2, 17 - 18.
גוש: 19662 חלקות במלואן: 1 - 2, 41.

גוש: 19662 חלקי חלקות: 8, 51 - 53, 55.
גוש: 19663 חלקות במלואן: 19.

גוש: 19663 חלקי חלקות: 16, 66.
גוש: 19664 חלקות במלואן: 20.

גוש: 19664 חלקי חלקות: 18.
גוש: 19665 חלקות במלואן: 1, 8 - 9, 16, 26.

גוש: 19665 חלקי חלקות: 14.
גוש: 19666 חלקות במלואן: 3 - 5, 10, 11, 20, 21, 23, 29, 31 - 37, 

.43 ,41
גוש: 19666 חלקי חלקות: 46.

גוש: 19667 חלקות במלואן: 10.
גוש: 19667 חלקי חלקות: 57.

גוש: 19669 חלקות במלואן: 33.
גוש: 19670 חלקות במלואן: 2 - 5, 30.

גוש: 19670 חלקי חלקות: 1, 8.
גוש: 19671 חלקות במלואן: 1 - 7, 12.

גוש: 19671 חלקי חלקות: 8, 27 - 28, 46.
גוש: 19672 חלקות במלואן: 9 - 19, 41.

גוש: 19672 חלקי חלקות: 20, 42.
גוש: 19673 חלקי חלקות: 2.

גוש: 19676 חלקי חלקות: 3, 14, 17.
גוש: 19693 חלקי חלקות: 1, 41, 57 - 59, 65.

גוש: 19694 חלקות במלואן: 2, 6 - 9, 12 - 15, 20 - 22, 26 - 29, 
.39 - 37 ,35 - 31

גוש: 19694 חלקי חלקות: 1, 3 - 5, 10, 16 - 19, 23 - 25, 30, 36, 40 - 43.
גוש: 19699 חלקי חלקות: 3 - 7, 20 - 21, 23, 24, 25.

גוש: 19700 חלקי חלקות: 6.
גוש: 19701 חלקי חלקות: 2, 6.

גוש: 19708 חלקי חלקות: 1 - 3, 10, 25, 28.
גוש: 19709 חלקי חלקות: 1 - 2, 11.

גוש: 19710 חלקי חלקות: 1, 3 - 4, 7 - 8.
גוש: 19711 חלקות במלואן: 4.

גוש: 19711 חלקי חלקות: 1 - 3, 5 - 6.
גוש: 19712 חלקות במלואן: 8.

גוש: 19712 חלקי חלקות: 1, 3 - 4, 7, 9.
גוש: 19716 חלקי חלקות: 1, 5.

גוש: 19729 חלקי חלקות: 1 - 2, 4 - 9.
גוש: 19830 חלקות במלואן: 1, 2, 4.
גוש: 19830 חלקי חלקות: 3, 5 - 6.

גוש: 19831 חלקות במלואן: 4.
גוש: 19831 חלקי חלקות: 2 - 3.

גוש: 19832 חלקות במלואן: 1 - 2, 4.
גוש: 19832 חלקי חלקות: 3.

גוש: 19833 חלקות במלואן: 10 - 11, 13 - 21.
גוש: 19833 חלקי חלקות: 7 - 9, 12, 22 - 23.
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הקמת  לאפשר  במטרה  בנייה  והוראות  תנאים  קביעת  ב.  
מבנים לנוחות המבקרים, אזורים מקורים ומבנים לתפעול 

ואחזקה של האתר.

עיקרי הוראות התכנית: 
מגורים,  מגוננת,  חניה  פתוח,  ציבורי  משטח  ייעוד  שינוי  א. 

אזור חקלאי, תעשיה ובית עלמין לשטח גן לאומי.
שינוי ייעוד מגן לאומי לשטח לתכנון בעתיד ולדרכים.  ב.  

לפי  הלאומי  הגן  בתחום  המותרות  התכליות  קביעת  ג.  
המתחמים השונים. 

קביעת הנחיות לשימור מבנים היסטוריים.  ד.  
קביעת הוראות בנייה לפי מתחמים.  ה.  

הנחיות בינוי פיתוח הפעלה ותחזוקה.   .1
מבנים  ושינויי  /שימור  לשחזור  אפשרות  קביעת    .2
)הנחיות  תיעוד  ותיק  מקדים  תיעוד  ע"פי  הסטורים 

מנהל התכנון(.
קביעת הוראות לפיתוח שטח כולל תשתיות ושירותים    .3

כגון: דרכים, תקשורת, חשמל, ביוב, ניקוז, וכד'. 
קביעת תנאים למתן היתרים.    .4

הגדרת שטח לצורך פעילות ציבורית / מסחרית.   .5

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3114 עמוד  התשע"ו,   ,7197 הפרסומים  ובילקוט   12/02/2016
בתאריך 01/02/2016 ובילקוט הפרסומים 7187, התשע"ו, עמוד 

2719, בתאריך 18/01/2016.

הגליל,  לנוף  משנה  ועדת  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. וכן 
ירושלים  שאן,  בית  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי: 
המעוניין  וכל  טלפון:04-6489414,   10900 שאן  בית   1 הבירה 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: קריית שמונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
217-0241844

שם התכנית:בניית 33 יח"ד
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 217-0241844, 

גרסת התכנית: הוראות - 28 תשריט - 10
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוכה ניתן להוציא היתרים או 

הרשאות
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
המתיחסת לתכניות הבאות:

מס' תכנית סוג היחס 
ג/ 10877 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
עולי הגרדום, קריית שמונה

גושים וחלקות:
גוש: 13163 חלקי חלקות: 55.

x: 253196 קואורדינטה
y: 789732 קואורדינטה

מטרת התכנית:
איחוד מגרשים ומתן זכויות לבניית מבנה הכולל 33 יח"ד

ג/ 7306 שינוי 
ג/ 4213 שינוי 
ג/ 3084 שינוי 

משצ/ 51 שינוי 
תממ/ 9/ 2 שינוי 

תמ"א/ 8 שינוי 
תמ"א/ 22 שינוי 
תמ"א/ 35 שינוי 
ג/ 13353 שינוי 
ג/ 3265 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תתל/ 2/ 6/ 13 כפיפות 

תמא/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אזור תעשיה קיבוץ גניגר.

.X: 246250 קואורדינטה
Y: 713250 קואורדינטה

גבולות התכנית:
בית שאן

גושים וחלקות:
גושים בשלמות: 22873, 22906.

גוש: 22803 חלקות במלואן: 13 - 15.
גוש: 22803 חלקי חלקות: 20, 25 - 26.

גוש: 22871 חלקות במלואן: 4 - 7, 10 - 13, 15 - 21, 24 - 34, 
 ,109 - 102 ,100 - 92 ,86 ,77 - 76 ,74 - 61 ,57 - 50 ,48 - 45
 ,207 ,204 - 200 ,193 - 186 ,175 ,173 ,169 ,167 - 163 ,123 - 115
 ,288 ,286 ,284 ,282 ,279 ,277 ,275 ,273 ,271 ,269 ,247 - 245 ,225

.382 ,325 ,306 ,304 ,302 ,300 ,298 ,296 ,294 ,292 ,290
גוש: 22871 חלקי חלקות: 78 - 79, 80 - 81, 223 - 224, 267, 315, 

.320 - 319 ,317
גוש: 22872 חלקות במלואן: 97 - 98.

גוש: 22872 חלקי חלקות: 86, 89 - 94, 99, 126, 127, 153 - 155, 166.
גוש: 22874 חלקות במלואן: 2 - 3, 8 - 15, 31, 61 - 63, 71.

גוש: 22874 חלקי חלקות: 1, 4, 5, 7, 27 - 30, 32, 34, 55, 56, 58 
.66 - 64 ,60 -

גוש: 22875 חלקות במלואן: 97 - 100.
גוש: 22875 חלקי חלקות: 4, 85 - 87, 96, 101, 102, 115 - 118, 120, 

.128 ,121
גוש: 22879 חלקות במלואן: 1 - 2, 4, 17 - 18, 20, 37 - 38, 40 

.201 ,198 ,148 ,143 ,141 ,139 ,137 ,135 ,109 - 107 ,64 ,50 ,48 -
גוש: 22879 חלקי חלקות: 51, 78 - 79, 82 - 83, 86, 116, 118, 122, 

.207 ,200 ,183 ,181 ,179 ,175 ,156 ,152 ,144 ,133
גוש: 22885 חלקות במלואן: 24 - 34, 107 - 111, 117, 125.

גוש: 22885 חלקי חלקות: 23, 119, 124.
גוש: 22888 חלקות במלואן: 78, 101.

גוש: 22888 חלקי חלקות: 104.
גוש: 22889 חלקות במלואן: 47 - 48, 60, 104.

גוש: 22889 חלקי חלקות: 1 - 7, 40, 46, 62, 66, 72, 75, 100, 103.
גוש: 22890 חלקי חלקות: 215, 255.

גוש: 22904 חלקות במלואן: 1.
גוש: 22904 חלקי חלקות: 2 - 3, 61, 63, 67 - 69, 75, 77.

מטרת התכנית:
של  גריעה  או  תוספת  תוך  הלאומי  הגן  גבולות  הסדרת  א.  

שטחים בהיקפו
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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 
 29 יצחק  לנוף הגליל, מעלה  ועדת משנה  בעיתונים, למשרדי 
ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טלפון:   1753005 עילית  נצרת 
קצרין  גולן,  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא 

12900 טלפון:04-6969712

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.

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

מחוז דרום
מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: גלילית, נגב מזרחי, ערד

הודעה בדבר הפקדת תכנית דרך מס':652-0203216
שם התכנית: מסילת ערד

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 ערד, 
מס':  דרך  ולבנייה מחוז הדרום מופקדת תכנית  ון  מזרחי,  נגב 

652-0203216 גרסת: הוראות - 38 תשריט - 25
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

15 /104 /03 /24 שינוי 
27 /101 /02 /24 שינוי 

3 /310 /02 /7 שינוי 
9 /248 /02 /7 שינוי 

136 /03 /11 שינוי 
24/ מק/ 2046 שינוי 

153 /03 /24 שינוי 
104 /03 /24 שינוי 

11 /104 /03 /24 שינוי 
24/ מק/ 2024 שינוי 

7 /104 /03 /24 שינוי 
ד/ 11/ 03/ 265 שינוי 
ד/ 11/ 03/ 267 שינוי 
1 /101 /02 /24 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ערד.

יישוב: כסייפה.
יישוב: ערערה בנגב.

עיקרי הוראות התכנית:
א. איחוד בין מגרשים 203-204.

ב. קביעת זכויות בנייה.
ג. קביעת הוראות בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7744 עמוד  התשעו,   ,7283 הפרסומים  ובילקוט   17/06/2016

בתאריך 14/06/2016

לתכניות  משנה  ועדת  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
04- טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  מפורטות, 
קרית  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .6508555
וכל  11019 טלפון:04-6942454,  37 קרית שמונה  שמונה, הרצל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.iplan.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
219-0304816

שם התכנית: טיילת צוקי האון, כפר חרוב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה – 1965 )להלן: "החוק"(, כי במשרדי ועדת משנה לנוף 
מופקדת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הגליל 
גרסת התכנית: הוראות -   ,219-0304816 תכנית מפורטת מס': 

33 תשריט - 24
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

ג/ 11924 שינוי 
ג/ 12358 שינוי 
ג/ 14772 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 

תממ/ 2/ 3 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מסיום צפוני של טיילת מבוא חמה ועד לחניון אתר עין אפיק. 

בסמוך לשמורת טבע מצוקי האון ולקיבוץ כפר חרוב.
X: 264074 קואורדינטה
Y: 741352 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 200000 חלקי חלקות: 19, 23, 31, 60.
גוש: 200001 חלקי חלקות: 2.

מטרת התכנית:
התווית טיילת לאורך צוקי האון- כפר חרוב -אפיק

עיקרי הוראות התכנית:
1. התווית תוואי לטיילת )קביעת ייעוד לטיילת(.

2. מתן הוראות לפיתוח נופי, גינון ופיתוח אדריכלי לאורך הטיילת.
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1001 בהתאם לתכנית 24/ מק/ 2046
4 בהתאם לתכנית 24/ 02/ 101/ 27

18 בהתאם לתכנית 24/ 02/ 101/ 27
12א בהתאם לתכנית 24/ 03/ 104/ 15

106 בהתאם לתכנית 24/ מק/ 2046
29 בהתאם לתכנית 24/ 03/ 104
20 בהתאם לתכנית 24/ 03/ 104

42 בהתאם לתכנית 24/ 02/ 101/ 27
XIII15 בהתאם לתכנית 24/ 03/ 104
811 בהתאם לתכנית ד/ 11/ 03/ 267

11א בהתאם לתכנית 24/ 03/ 104/ 15
7 בהתאם לתכנית 24/ 02/ 101/ 27

90 בהתאם לתכנית 24/ 02/ 101/ 27
302 בהתאם לתכנית 24/ 02/ 101/ 27

999a בהתאם לתכנית 24/ 02/ 101/ 27

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להתווית מסילת ברזל מחושמלת לעיר ערד.

עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד שטחים למסילת ברזל, לדרך ו/או טיפול נופי.   .1

קביעת אזור מגבלות בנייה ופיתוח.   .2
ייעוד שטחים בתחום התכנית לטיפול ושיקום נופים.  .3

קביעת הוראות לביצוע המסילה ומערכת החשמול.  .4
הריסת מבנים.  .5

לגבי  הוראות  לרבות  הסביבה  על  להגנה  הנחיות  קביעת   .6
אמצעי מיגון הנדרשים לשם כך. 

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 ערד, 
ערד, טל' 08-9951712, ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב מזרחי, 
טל' 08-6230966, ועדה מקומית - מחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100, טל' 08-6263795

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: ערד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
610-0413922

 239A 'שם התכנית: מגורים במגרש מס 
ברח' בוקק 5/2, שכ' גבים, ערד

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 ערד 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 610-0413922 גרסת: הוראות - 13 

תשריט - 12

מכן  ולאחר   80 לכביש  מערבית  בנגב  ערערה  לישוב  צפונית 
דרומית לכביש 31 ועד לתחנת הקצה ערד הנמצאת במרכז העיר. 

X: 210352 קואורדינטה
Y: 583441 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 38203 חלקי חלקות: 54.

גוש: 38207 חלקי חלקות: 16.

גוש: 38217 חלקי חלקות: 31.
גוש: 2/100076 חלקי חלקות: 1.
גוש: 1/100081 חלקי חלקות: 1.
גוש: 6/100081 חלקי חלקות: 1.
גוש: 3/100082 חלקי חלקות: 1.

גוש: 7/100084 חלקי חלקות: 43.

גוש: 11/100084 חלקי חלקות: 1.
גוש: 2/100094 חלקי חלקות: 1.
גוש: 4/100094 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100255 חלקי חלקות: 3, 9, 17.
גוש: 1/100264 חלקי חלקות: 1.
גוש: 2/100264 חלקי חלקות: 1.
גוש: 6/100267 חלקי חלקות: 1.

גוש: 10/100267 חלקי חלקות: 1.
גוש: 100679 חלקי חלקות: 1, 2, 3.

גוש: 100681 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100683 חלקי חלקות: 1.
גוש: 100695 חלקי חלקות: 1, 4, 6.

גוש: 100752 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100753 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100754 חלקי חלקות: 1.

גוש: 400095 חלקי חלקות: 1.

גוש: 400364 חלקי חלקות: 2.

גוש: 400661 חלקי חלקות: 1.

גוש: 400669 חלקי חלקות: 1.

לא מוסדר:
גוש: 38202 חלקי חלקות: 9991.
גוש: 38208 חלקי חלקות: 9999.
גוש: 38216 חלקי חלקות: 9999.

גוש: 100076 חלקי חלקות: 9991.

גוש: 100077 חלקי חלקות: 9991.

גוש: 100078 חלקי חלקות: 9991.

גוש: 100079 חלקי חלקות: 9991.
גוש: 5/100081 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100082 חלקי חלקות: 9991.

גוש: 100084 חלקי חלקות: 9991.

גוש: 100085 חלקי חלקות: 9991.
גוש: 100094 חלקי חלקות: 9991, 9993.

גוש: 100264 חלקי חלקות: 9991.

גוש: 100267 חלקי חלקות: 9991.

גוש: 400373 חלקי חלקות: 9991.

מגרשים:
22 בהתאם לתכנית 24/ 02/ 101/ 27
11 בהתאם לתכנית 24/ 02/ 101/ 27
28 בהתאם לתכנית 24/ 02/ 101/ 27

2 בהתאם לתכנית 24/ 03/ 104/ 7
11 בהתאם לתכנית 24/ 03/ 104/ 7
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התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

328 /02 /7 שינוי 
1 /156 /03 /7 שינוי 
7/ מק/ 2077 שינוי 

483 /02 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עלומים.

קבוץ עלומים, ממערב לכביש 232, מדרום לקיבוץ סעד, מצפון 
לקבוץ בארי.

X: 153700 קואורדינטה
Y: 595500 קואורדינטה

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 898 חלקות במלואן: 6, 7, 9.
גוש: 898 חלקי חלקות: 2, 5, 10, 11.

גוש: 900 חלקי חלקות: 2, 14, 16 - 17.

מטרת התכנית:
הרחבת אזור התעשייה והמלאכה, הסדרת השטח למבני המשק, 
הסדרת מבנים למגורים לעובדים זמניים. כל זאת ע"י שינויים 

בייעודי הקרקע וקביעת הנחיות, הוראות ומגבלות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בייעודי קרקע   .1

תעשיה  לתעשיה,   - משק  לבנייני  ואזור  תעשיה  מאזור   
קלה ומלאכה, ולאזור לבנייני משק עם הנחיות מיוחדות. 

ולקרקע  ומלאכה  קלה  תעשיה  לתעשיה,  לאזור  מדרך   
חקלאית. מקרקע חקלאית לדרך.

חלוקת שטח התכנית לתאי שטח.   .2
קביעת הוראות בדבר התכליות השימושים בכל יעודי הקרקע   .3

בניין,  קווי  כגון:  בנייה  ומגבלות  הוראות  זכויות  קביעת    .4
מס' הקומות, שטחי ואחוזי הבנייה, הנחיות בינוי, הוראות 

סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות. 
קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה ביעודי הקרקע.    .5

ביטול דרכים והתוויתן מחדש.   .6

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 

מערבי, טלפון: 08-6834700

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.

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
24/ במ/ 76/ 1 שינוי 
24/ מק/ 2004 שינוי 

141 /03 /24 שינוי 
24/ במ/ 76/ 3 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ערד רחוב: בוקק 5 .

שטח התכנית נמצא ברח' בוקק, שכ' גבים, ערד
X: 219038 קואורדינטה
Y: 573278 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 38241 חלקות במלואן: 80.
גוש: 38241 חלקי חלקות: 308.

מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה והסדרת קווי בניין עבור סככות הצללה 
הקיימות במגרש )תא שטח( מס' 239A המיועד למגורים א' ברח' 

בוקק 5/2, שכ' גבים, ערד.

עיקרי הוראות התכנית:
1. הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית ושרות.

2. שינוי קווי בניין בהתאם לבנייה קיימת.
3. הגדלת תכסית מירבית מ–100 מ"ר ל–193.8 מ"ר )76%(.

4. 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 ערד, 

ערד טלפון: 08-9951712

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 מערבי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
4 /156 /03 /51

שם התכנית: מתחם המשק והמלאכה - קבוץ עלומים
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 

מערבי מופקדת תכנית מפורטת מס': 51/ 03/ 156/ 4 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
652-0229237

שם התכנית: מגרש 180 שכ' 43 כסיפה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0229237 

גרסת: הוראות - 14 תשריט - 10
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:
יישוב: כסייפה 180, מגרש 180 שכ 43 כסיפה

גושים וחלקות:
גוש: 100569, לא מוסדר, חלקי חלקות: 9991.

X: 208785 קואורדינטה
Y: 573060 קואורדינטה

מגרשים:
180 בהתאם לתכנית 319/03/7

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת המצב הקיים ע"י הגדלת זכויות 

בנייה למגורים ושינוי קווי בניין למגרש 180 שכ' 43 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.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,703 עמוד  התשעז,   ,7378 הפרסומים  ובילקוט   01/12/2016

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': 
 652-0187906

שם התכנית: מגרש 91 - שכ' 2ב - ערערה בנגב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0187906 

גרסת: הוראות - 12 תשריט - 9

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0412312

שם התכנית: מגרשים 113,115 שכ' 8 שגב שלום
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:   652-0412312 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

הוראות - 7 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
7/ במ/ 194 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שגב שלום 115 , 113, שכונה 8, שגב שלום

X: 184384 קואורדינטה
Y: 566983 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39845 חלקות במלואן: 115, 131.
גוש: 39845 חלקי חלקות: 10.

מטרת התכנית:
שינוי קווי בנין, הגדלת אחוזי בנייה, קביעת יח"ד לבנין מגורים 

א' בכל מגרש ,שכונה 8 מגרשים 113,115 שגב שלום.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות בנייה למגורים א' בשני מגרשים 113, 115,  א  

שכונה 8, שגב שלום.
קביעת השימושים ומגבלות הבנייה. ב 

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ג  
קביעת הנחיות לבנוי ועיצוב אדריכלי. ד  

שינוי גובה הבנייה מ–2 קומות ל–3 קומות בשני המגרשים ה 
הגדלת יח"ד מ–2 בכל מגרש ל–4 יח"ד בכל מגרש סה"כ 8  ו 

יח"ד בשני המגרשים.

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.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שגב שלום 181, מגרש 181 שכ ד שגב שלום

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100780 חלקות במלואן: 47.
גוש: 100780 חלקי חלקות: 97.

X: 184925 קואורדינטה
Y: 566575 קואורדינטה

מגרשים:
181 בהתאם לתכנית 7/ במ/ 19/ א

מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ,תוספת קומה שלישית והגדלת מס' יח"ד 

מ 2 ל 3 יח"ד במגרש 181 שכ" ד שגב שלום.

עיקרי הוראות התכנית:
-קביעת שטחי בנייה המרביים באזור מגורים א'.

-הוספת קומה שלישית.
-הגדלת מס' יח"ד מ-2 ל- 3 יח"ד.

-קביעת התכליות והשימושים.
-קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

-קביעת זכויות, מגבלות והנחיות 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': 
 652-0305375

שם התכנית: מגרש 102 שכ א שגב שלום
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0305375 

גרסת: הוראות - 7 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

330 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שגב שלום 102 .

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100430 חלקות במלואן: 20.
גוש: 100430 חלקי חלקות: 114.

X: 184725 קואורדינטה
Y: 567600 קואורדינטה

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
8 /311 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ערערה בנגב .

גושים וחלקות:
גוש: 100526, מוסדר, חלקי חלקות: 6.

X: 203426 קואורדינטה
Y: 562929 קואורדינטה

מגרשים:
91 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 311/ 8

מטרת התכנית:
לבינוי  בהתאם  וצדדי  מ'  ל–5  מ'  מ–10  אחורי  בניין  קוו  שינוי 
הקיים, הגדלת אחוזי בנייה למטרות עיקריות ולשירות וקביעת 

מס' יח"ד ל–4 במגרש מס' 91 שכ' 2 ב' ערערה בנגב.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות בנייה לבנין מגורים א'. א  

שינוי קוו בניין אחורי מ–10 מ' ל–5 מ' וצדדי עפ"י הבנייה  ב 
הקיימת בשטח.

ל–100%  ולשירות  עיקריות  למטרות  בנייה  אחוזי  הגדלת  ג  
מתוכם 90.27% שטח עיקרי.

קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ד  
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה  

קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי. ו  
שינוי גובה הבנייה , תוספת קומה שלישית ותוספת קומה  ח 

מתחת למפלס הכניסה הקובעת.
הגדלת יח"ד מ 2 ל 4 יח"ד. ט 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 6/5/2016 
ובילקוט הפרסומים 7262, התשעו, עמ' 6049, בתאריך 10/5/2016.

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': 
652-0259846

שם התכנית: מגרש 181 שכ' ד שגב שלום
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0259846 

גרסת: הוראות - 10 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/ במ/ 19/ א שינוי 
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עיקרי הוראות התכנית:
- קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש.

- קביעת 4 יח"ד במגרש.
- קביעת קווי הבנייה המותרים במגרש, כמתואר ומסומן בתשריט.

- הגדלת תכסית הבנייה המרבי ל-50%.
- קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.

- קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,545 עמוד  התשעז,   ,7373 הפרסומים  ובילקוט   25/11/2016

בתאריך 08/11/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .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 הדרום  

הודעות בית המשפט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 31977-03-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ושיווק  יבוא  יצור  פירוק חברת רם חברה למסחר  ובעניין 
רהיטים בע"מ, ח"פ 51-143771-7,

והמבקש: מוחמד סעיד, ע"י ב"כ עו"ד חסן אעלימי, מת"ד 
421, כפר קרע 30075.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.6.2017 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   10.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.6.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חסן אעלימי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 14144-04-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת קלמה - בית קפה מסעדה בע"מ, ח"פ 
,51-488125-9

מגרשים:
102 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 330

מטרת התכנית:
שלישית  קומה  ,תוספת  בנייה  אחוזי  בניין,הגדלת  קווי  שינוי 
והגדלת מס' יח"ד מ 2 ל 4 יח"ד במגרש 102, שכ" א שגב שלום.

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 
18/11/2016 ובילקוט הפרסומים 7373, התשעז, עמ' 544, בתאריך 

.08/11/2016

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': 
652-0337840

שם התכנית: מג' 115 שכ' 4 ערערה הנגב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0337840 

גרסת: הוראות - 9 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

7/ 03/ 318/ א שינוי 
3 /310 /02 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ערערה בנגב 115, שכונה 4

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100529 חלקות במלואן: 169.
גוש: 100529 חלקי חלקות: 189.

X: 201363 קואורדינטה
Y: 563311 קואורדינטה

מגרשים:
115 בהתאם לתכנית 318/03/7/א

מטרת התכנית:
קומה  תוספת  במגרש,  מבנים  שתי  קובעת  המצויה  התכנית 
שלישית וקומת מרתף, מגדילה זכויות בנייה, קובעת מס' יח"ד 

במגרש 115 שכונה 4 ערערה הנגב.
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ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 
10.7.2017 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 
 19.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 
ביום 21.10.2017, באמצעות דואר רשום + אישור מסירה, כמו 
כן נושה או המעוניין להופיע במועד הדיון הנ"ל, רשאי להופיע 

בעצמו או באמצעות בא כוחו.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אייל רייף, עו"ד  
המפרק הזמני  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 12485-04-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  למסחר  החרמון  בוסתן  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-260631-0

והמבקש: עידן בן גל, ע"י ב"כ עו"ד אפרת אומיאל פדידה, 
 ,10 ת"ד  דואר:  )כתובת למשלוח  כרמיאל  48ב,  מרח' החרושת 

אבטליון 2017600(.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.4.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.6.2017 בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   16.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.6.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אפרת אומיאל פדידה, עו"ד
                                               באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 51658-01-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מ. יום טוב גינון ופיתוח )2005( בע"מ, 
ח"פ 51-364338-7,

חדש ליזה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  עמנו  נינה   והמבקשים: 
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד, 
גן 52573, טל'  )קומה 18(, רמת  2, מגדל ב.ס.ר 1  מרח' בן גוריון 

03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 

והמבקשת: רותם בן זאב, ע"י ב"כ עו"ד אשר אביטן ו/או 
יונתן וסרטייל ו/או יפתח שבת, מרח' בית הדפוס 12, ירושלים, 

טל' 077-5089001, פקס' 077-5089002.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.4.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.6.2017 בשעה 9.15.

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 
 15.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 20.5.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אשר אביטן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 64611-09-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ריטל אור בע"מ, ח"פ 51-336762-3,

והמבקשת: ק.ב. תעשיות מחזור בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד רוני 
מועלם, רח' ירושלים הבירה 3/2, בית שאן 11700.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.9.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 10.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 15.5.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רוני מועלם, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 42822-03-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת צ.ו טכנולוגיות בע"מ, ח"פ 51-521875-8,

והמבקשת: שיא שי עד בע"מ, ח"פ 51-375269-1, ע"י ב"כ 
עו"ד אייל רייף ו/או סיוון דניאל ו/או חדוה אסבג ו/או נורית 
ו/או  ויגיסר  חזום  לינדי  ו/או  שושן  רייף  שירלי  ו/או  הרבסט 
לריסה קלנדרוב ו/או הגר גרטי, מרח' מנחם בגין 11 )קומה 16(, 

רמת גן, טל' 03-6126699, פקס' 03-6131616.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 10732-06-16

הסדר(,  או  לפשרה  )בקשה  החברות  תקנות  בעניין 
התשס"ב-2002,

ובעניין חברת יתיר שרותי יבוא יצוא סוכנות מכס בע"מ, 
עו"ד  ב"כ  ע"י  חולון,   ,19 המשביר  מרח'   ,51-089539-4 ח"פ 
מרח'  לחברה,  המיוחד  כמנהל  תפקידו  מתוקף  אריאל,  דורון 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520, טל' 03-6116730, פקס' 03-6116731.

הודעה על כינוס אסיפת נושים

בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 22.3.2017 המורה על 
כינוס אסיפת נושים לצורך אישור פשרה או הסדר עם החברה, 

אני מודיע על קיום האסיפות כדלקמן:

אסיפת נושים בדין קדימה תתקיים אצל כונס הנכסים הרשמי,  א. 
רח' השלושה 2, תל אביב, ביום 22.5.2017, בשעה 10.00;

אסיפת נושים מובטחים תתקיים אצל כונס הנכסים הרשמי,  ב. 
רח' השלושה 2, תל אביב, ביום 22.5.2017, בשעה 10.30;

כונס  אצל  תתקיים  אישית  ערבות  בעלי  נושים  אסיפת  ג. 
הנכסים הרשמי, רח' השלושה 2, תל אביב, ביום 22.5.2017 

בשעה 11.00;

רח'  הרשמי,  כונס  אצל  תתקיים  רגילים  נושים  אסיפת  ד. 
השלושה 2, תל אביב, ביום 22.5.2017 בשעה 11.30;

יפורטו אסיפות נוספות לפי קביעת בית המשפט. ה.  

על כל נושה המעוניין להשתתף באסיפת הנושים ולהביע 
את עמדתו באשר להסדר המוצע, להגיש את תביעת חובו לא 

יאוחר מיום 10.5.2017 למשרדי המנהל המיוחד.

טופסי  ההסדר,  מהצעת  עותק  לידיו  קיבל  שלא  נושה 
תביעת חוב, טופסי הסכמה/התנגדות להסדר, טופס ייפוי כוח 
לצורך ייצוגו באסיפה ומסמכים נוספים, יכול לקבלם במשרדי 

המנהל המיוחד.

ייפוי כוח יוגש למנהל המיוחד עד לתאריך 15.5.2017.

הסמכה/התנגדות לפשרה או הסדר תוגש למנהל המיוחד 
עד לתאריך 15.5.2017.

                                           דורון אריאל, עו"ד
                                               המנהל המיוחד

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

מובילי אשדוד 2008 בע"מ 
 )ח"פ 514070556(

)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   05/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרקת  רחובות,   ,6 הפועלים  בית  מרח'  יהושוע,  ימין  ליאת 

החברה.

וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 
25.5.2017 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 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 16.5.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

הודעות על כינוס אסיפות נושים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 30945-09-16

הסדר(,  או  לפשרה  )בקשה  החברות  תקנות  בעניין 
התשס"ב-2002,

 ,51-265516-8 ח"פ  בע"מ,  א.ג.  סחר  עגור  חברת   ובעניין 
מרח'  אריאל,  דורון  עו"ד  ב"כ  ע"י  חולון,   ,20 היוגב  מרח' 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520, טל' 03-6116730, פקס' 03-6116731, 

מתוקף תפקידו כמנהל המיוחד של החברה.

הודעה על כינוס אסיפת נושים

בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 22.3.2017 המורה על 
כינוס אסיפת נושים לצורך אישור פשרה או הסדר עם החברה, 

אני מודיע על קיום האסיפות כדלקמן:

אסיפת נושים בדין קדימה תתקיים אצל כונס הנכסים הרשמי,  א. 
רח' השלושה 2, תל אביב, ביום 22.5.2017, בשעה 10.00;

אסיפת נושים מובטחים תתקיים אצל כונס הנכסים הרשמי,  ב. 
רח' השלושה 2, תל אביב, ביום 22.5.2017, בשעה 10.30;

כונס  אצל  תתקיים  אישית  ערבות  בעלי  נושים  אסיפת  ג. 
הנכסים הרשמי, רח' השלושה 2, תל אביב, ביום 22.5.2017 

בשעה 11.00;

רח'  הרשמי,  כונס  אצל  תתקיים  רגילים  נושים  אסיפת  ד. 
השלושה 2, תל אביב, ביום 22.5.2017, בשעה 11.30;

יפורטו אסיפות נוספות לפי קביעת בית המשפט. ה.  

על כל נושה המעוניין להשתתף באסיפת הנושים ולהביע 
את עמדתו באשר להסדר המוצע, להגיש את תביעת חובו לא 

יאוחר מיום 10.5.2017 למשרדי המנהל המיוחד.

טופסי  ההסדר,  מהצעת  עותק  לידיו  קיבל  שלא  נושה 
תביעת חוב, טופסי הסכמה/התנגדות להסדר, טופס ייפוי כוח 
לצורך ייצוגו באסיפה ומסמכים נוספים, יכול לקבלם במשרדי 

המנהל המיוחד.

ייפוי כוח יוגש למנהל המיוחד עד לתאריך 15.5.2017.

הסמכה/התנגדות לפשרה או הסדר תוגש למנהל המיוחד 
עד לתאריך 15.5.2017.

                                           דורון אריאל, עו"ד
                                               המנהל המיוחד
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כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/05/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
רפאל שמעון צסטר, מרח' יחזקאל הנביא 59, בית שמש, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

רפאל שמעון צסטר, עו"ד, מפרק 

ניולנס בע"מ 
 )ח"פ 513302232(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אדלר  אורן,  הרפז,  אצל   ,16:30 בשעה   12/06/2017 ביום  תתכנס 
ושות', עורכי דין, רח' דרך בגין מנחם 11, רמת גן, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דרור הרפז, עו"ד , מפרק

פיקס דברים שאוהבים בע"מ 
 )ח"פ 513388355(

)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 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.

יצחק ואקנין, מפרק 

רפטל השקעות בע"מ 
 )ח"פ 512902677(

)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 18/06/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
כיסופים 16, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שלום נאורי, מפרק 

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 28/09/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  12:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ליאת ימין יהושוע, עו"ד, מפרקת 

רהיטי אורפז בע"מ 
 )ח"פ 512269549(

)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 15/02/2017 
יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מישונה, מרח' ההסתדרות 42, נס ציונה, 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.

יצחק מישונה, מפרק 

תחנת דלק מרכז המפרץ 1 בע"מ 
 )ח"פ 511811259(

)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 01/05/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יניב 

טל, מרח' הנרייטה סולד 52, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יניב טל, רו"ח, מפרק 

עזרת אחים לעזרה הדדית בע"מ 
 )ח"פ 514406560(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
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רימטל החברה הישראלית למחזור 

מתכות )1994( בע"מ
)ח"פ 51-203147-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
גן, טל'  דוד, רמת  ז'בוטינסקי 138, בית  זבולוני, מרח'   עו"ד אסף 

03-5755325, למפרק החברה.

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

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

 ,1.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אסף זבולוני, עו"ד, מפרק

ח.ס. שירותי כח אדם בע"מ
)ח"פ 51-364732-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מוחמד ריאן, מת"ד 696, כאבול 2496300, טל' 04-8266441, למפרק 

החברה.

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

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

 ,20.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
מרכז  ראשי,  כביש  כאבול,  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה 
הכפר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
מוחמד ריאן, עו"ד, מפרק

ע.ו.מ.ץ - השקעות ואחזקות בע"מ 
 )ח"פ 512038357(

)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 18/06/2017 בשעה 11:00, אצל המפרקת, רח' 
אלון יגאל 65, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

קרן ארד ליבוביץ, עו"ד, מפרקת

המספק ירכא בע"מ 
 )ח"פ 513160614(

)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 19/06/2017 בשעה 13:00, אצל המפרק, בניין רב דור 
חביש, אזור התעשייה, ירכא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

סמיר מולא, עו"ד, מפרק

סופר סטוק הגעתון בע"מ
)ח"פ 51-555046-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,04-6766517 טל'  נהריה,   ,472 ת"ד   ,67 הרצל  מרח'  מלכה,  דוד 

למפרק החברה.

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

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

 ,10.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
דוד מלכה, עו"ד, מפרק
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,074-7040940 טל'  גן,  רמת   ,7 ז''בוטינסקי  מרח'  בן–גל,  עמית 

למפרק החברה.

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

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

 ,23.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.30, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עמית בן–גל, עו"ד, מפרק

בר-אור הוצאה לאור בע"מ
)ח"פ 51-103348-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
יאיר הרשקוביץ, מרח' מאיר נקר 7, תל אביב, טל' 03-6412108, 

למפרק החברה.

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

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

 ,31.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יאיר הרשקוביץ, רו"ח, מפרק

עומר סי.די. שרותים וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-459992-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים 
 ,052-4883477 טל'  חדרה,  28א',  יפה  הלל  מרח'  ברנע,  שמחה 

למפרק החברה.

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

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

ניר גלעד חברת עורכי דין
)ח"פ 51-329999-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
חנוך קינן, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, תל אביב 6702301, 

טל' 03-60811960, למפרק החברה.

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

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

 ,20.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חנוך קינן, עו"ד, מפרק

יצאר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-410864-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 23.4.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה קלקשטיין, 

מרח' הנשיא 24, הרצליה, טל' 09-9561715, למפרק החברה.

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

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

 ,23.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרד עורכי דין מרדכי מלכה, ש.הורוביץ ושות', 
רח' אחד העם 31, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריה קלקשטיין, מפרק

שילוב מעגלים בע"מ
)ח"פ 51-467154-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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אגרונע חקלאות וציוד בע"מ
)ח"פ 51-166096-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
איל  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק   ,052-3867521 טל'   ,9068500 יפית  ממושב  ארציאלי, 

החברה.

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

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

 ,18.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  פדאל,  מושב  המפרק,  במשרדי   ,16.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איל ארציאלי, מפרק

יריב און השקעות בע"מ
)ח"פ 51-451425-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אורלי און, מרח' דרך מנחם בגין 52, תל אביב, טל' 03-7914774, 

למפרקת החברה.

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

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

 ,26.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
אורלי און, עו"ד, מפרקת

פקט סיינס בע"מ
)ח"פ 51-269605-5(

)בפירוק מרצון(

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

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

 ,3.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
חיים שמחה ברנע, מפרק

לנטנה ל.ב בע"מ
)ח"פ 51-459799-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תהלה 
בר–יהודה, מרח' רנואר 59, קריית אתא, טל' 04-8751548, למפרקת 

החברה.

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

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

 ,3.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
קריית   ,64 היסוד  קרן  רח'  המפרקת,  במשרדי   ,16.00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ביאליק, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תהלה בר–יהודה, מפרקת

פרנסיה אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-384792-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ערן לביא, משד' רוטשילד 134, תל אביב, טל' 03-6851676, למפרק 

החברה.

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

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

 ,5.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ערן לביא, עו"ד, מפרק
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התקבלה   ,23.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
דניאל בלנקלדר, מרח' נירים 3, תל אביב, טל' 03-6251500, למפרק 

החברה.

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

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

 ,15.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל בלנקלדר, עו"ד, מפרק

אגוז שיא הון ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-485820-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף אלקוני, מרח' אבא 

הלל 7, 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, למען המפרק הנ"ל.

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

אסף אלקוני, עו"ד, מפרק

כוכב בודד יזמות בע"מ
)ח"פ 51-410858-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,3.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

הייץ אנד הייץ ניו קומרס בע"מ
)ח"פ 51-296439-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

ח. ארז - גבעון 1 בע"מ
)ח"פ 51-510134-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.4.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

גוב מטש
)ח"פ 51-506986-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,9.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברוך אלפיה, ממשרד 
למפרק  לציון,  ראשון   ,33 לזרוב  רח'  דין,  עורכי  יקר-אלפיה 

החברה.

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

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

ברוך אלפיה, עו"ד, מפרק

אדי ארת' בע"מ
)ח"פ 51-327244-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל הדר זימן, מרח' 

דרך השדות 21, ת"ד 72, בית יצחק 429200, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יעל הדר זימן, עו"ד, מפרקת

ל.ג.י.א מחשבים ותקשורת )1995( בע"מ
)ח"פ 51-220826-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עובדיה ניר, מרח' הקציר 8, 

פתח תקווה 4932119, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עובדיה ניר, מפרק

סיגייט
)ח"פ 51-368239-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.4.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועה שפרי, מאלון הגליל, 
כוח  בא  במשרד  )טל'  החברה.  למפרקת   ,17920 המוביל  ד"נ 

החברה, עו"ד עופר בן–ארי: 04-8621592.(

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נועה שפרי, מפרקת

ענבר מתכות וגומי בע"מ
)ח"פ 51-418359-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.4.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאת קלמנוביץ, מרח' 

דרך מנחם בגין 48, תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ליאת קלמנוביץ, עו"ד, מפרקת

ג.פ.ה. גני - פתוח - השקעות בע"מ
)ח"פ 51-285878-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,20.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן סגל, מרח' יבנה 15, 

תל אביב, טל' 03-6091025, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתן סגל, עו"ד, מפרק

בשמון חברה ליבוא בע"מ
)ח"פ 51-178038-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
ביום 20.4.2017, התקבלה החלטה  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
אצל  שחר,  אריאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 
ש' פרידמן ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

אריאל שחר, עו"ד, מפרק

גולמר השקעות פיתוח ובניה בע"מ
)ח"פ 51-175893-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
ביום 20.4.2017, התקבלה החלטה  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
אצל  שחר,  אריאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 
ש' פרידמן ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל שחר, עו"ד, מפרק

תכנון אוירונאוטי הוגו מרום בע"מ
)ח"פ 51-060432-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.4.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הוגו מרום, מרח' צה"ל 66, 

צהלה, טל' 03-6992141, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

הוגו מרום, מפרק

סולאריום חברה ליצוא ויבוא בע"מ
)ח"פ 51-197100-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.4.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  גרייב,  כמיל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
העצמאות 132, חיפה, טל' 04-8511335, פקס' 04-8511338, למפרק 

החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

כמיל גרייב, עו"ד, מפרק

טופ קריפטו בע"מ
)ח"פ 51-440267-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.4.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אתי מלכה סבן, מרח' 

הגפן 2, צור משה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 25 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אתי מלכה סבן, עו"ד, מפרקת

תדיר מתכת בע"מ
)ח"פ 51-176621-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.4.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב בוינובר, מרח' תל חי 22, 

רעננה, טל' 054-4478200, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב בוינובר, מפרק

קמר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-523193-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.4.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  בר–לב,  גילי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

התע"ש 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, למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יורם בוקי, מפרק

גן שועלי שמשון בע"מ
)ח"פ 51-490409-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,28.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים 
בר קלוסקי, מרח' דרך הטרקטור 6, כפר מונאש, למפרקת החברה.

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

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

 ,18.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרים בר קלוסקי, מפרקת

סלע ק. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-410811-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אמנון סלע, מרח' יצחק שדה 31, נהריה, למפרק החברה.

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

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

 ,18.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמנון סלע, מפרק

צנובר יועצים בע"מ
)ח"פ 51-160885-3(

)בפירוק מרצון(

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

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

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

גילי בר–לב, רו"ח, מפרק

א.מ.ן. פליקאן בע"מ
)ח"פ 51-363980-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.4.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן רותם, מרח' הר חזון 16, 

כפר סבא, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתן רותם, מפרק

שהון בע"מ
)ח"פ 51-181726-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,25.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק סוארי, מרח' אלקחי 43, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק סוארי, מפרק

תגה עיצוב ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-366104-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,26.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם בוקי, מרח' נחל קדרון 3, 

רמת השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.
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 ,18.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל יבור, מפרק

פסטיבל הגורמה הכשר בע"מ
)ח"פ 51-408535-6(

אסף פ. עיתונות בע"מ
)ח"פ 51-368728-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברות 
את  ולמנות  מרצון  החברות  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
דב גבריאל פליישמן, מרח' סימטת הלבונה 6, גני תקווה, למפרק 

החברות.

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

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

 ,18.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברות  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

דב גבריאל פליישמן, מפרק

להב שירותי גז בע"מ
)ח"פ 51-381537-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,19.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עתאמנה איאד, מבאקה אלגרבייה 30100, טל' 04-6281295, 

למפרק החברה.

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

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

 ,20.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
באקה  ראשי,  רח'  אבומוך,  ראאד  עו"ד  משרד  אצל   ,9.00 בשעה 
אלגרבייה 30100, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עתאמנה איאד, מפרק

התקבלה   ,4.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים צבן, 

מרח' דוד אלוף 185, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

 ,18.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים צבן, מפרק

מייקלין בע"מ
)ח"פ 51-388981-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק  סבא,  כפר   ,25 דירה   ,17 שיינפיין  מרח'  זקס,  מיכאל 

החברה.

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

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

 ,18.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל זקס, מפרק

אן.אף.סי. פתרונות בע"מ
)ח"פ 51-485370-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2.4.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל יבור, מרח' 

בלפור 40, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
צביקה גרוס, מרח' בגין 5/3, יהוד 5647803, טל' 052-2314484, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.8.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

א.מ. מזור פיתוח תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-539770-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  גן,  רמת   ,11 קומה   ,164 ביאליק  דניאל עשור, מרח'  רו"ח 

03-6103434, למפרק החברה.

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

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

 ,18.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל עשור, רו"ח, מפרק

טרניפידס בע"מ
)ח"פ 51-523254-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,6789035 אביב  תל   ,17 ההשכלה  משד'  קריאף,  יעקב 

052-3895976, למפרק החברה.

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

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

 ,24.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 

ד"ר סאונד מערכות שמע 2000 בע"מ
)ח"פ 51-302925-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 7.5.2017 התקבלה החלטה 
עמק  מרח'  אמנו,  ששון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

האלה 37/2, מודיעין, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.8.2017, בשעה 
16.00, אצל המפרק, רח' חטיבת גולני 9, מודיעין, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ששון אמנו, מפרק

סופטרו יעוץ וניהול פרוייקטים ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-363896-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 30.3.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלעד בולב, מרח' 

זאב רכטר 7, תל אביב, טל' 054-2288530, למפרק החברה.

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

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

 ,1.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,14 גוריון  בן  רח'  בן–ארויה,  יוסף  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלעד בולב, מפרק

תלתן - ריקוד אירי - בי"ס והופעות בע"מ
)ח"פ 51-463770-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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התקבלה   ,23.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
יוסף תורתי, מרח' יסקי 2, באר שבע, טל' 08-6278728, למפרק החברה.

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

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

 ,28.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף תורתי, מפרק

א.ד.ע גן עדן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-477531-1(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  לסעיפים 321)א(  בזה הודעה בהתאם  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
יוסף תורתי, מרח' יסקי 2, באר שבע, טל' 08-6278728, למפרק החברה.

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

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

 ,29.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף תורתי, מפרק

עשור שותפויות בע"מ
)ח"פ 51-515508-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 16.4.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון פרוינד, מרח' 

ביאליק 6, כפר סבא, טל' 09-7659402, למפרק החברה.

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

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

 ,30.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  18.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון פרוינד, מפרק

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

יעקב קריאף, מפרק

אלדנו הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-486578-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גן  רמת   ,7 קומה  ש.א.פ,  בניין   ,3 היצירה  מרח'  תשובה,  ויקטור 

52521, טל' 03-6138484, למפרק החברה.

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

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

 ,27.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  13.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ויקטור תשובה, עו"ד, מפרק

בנדה ושות' - עורכי דין
)ח"פ 51-449580-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 23.4.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאור עייש, 
מרח' קרן היסוד 1, קריית ביאליק, טל' 04-3732000, למפרק החברה.

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

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

 ,28.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאור עייש, עו"ד, מפרק

שיחה ישירה בע"מ
)ח"פ 51-439313-1(

)בפירוק מרצון(

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

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




