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מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א לחוק העבירות המינהליות, 
הדין  עורכי  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשמ"ו-11985 
למשפט  הרשות  עובדי  שוסטר,  וסיוון  וולנדר  יהודה  עומרי 
טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, למפקחים לגבי העבירות 
שנקבעו  התשמ"א-21981,  הפרטיות,  הגנת  חוק  הוראות  על 
כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי 
- הגנת הפרטיות(, התשס"ד-32004, וזאת לאחר שעברו הכשרה 

כאמור בסעיף 5 לחוק.

תוקפו של מינוי זה כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם 
ברשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-1923( 

איילת שקד  
שרת המשפטים  

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ח, עמ' 144.

2  י"פ התשמ"א, עמ' 128.

3  ק"ת התשס"ד, עמ' 323.

הסמכה
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א לחוק העבירות המינהליות, 
התשמ"ו-11985, אני מסמיך את מנהל רשות המסים בישראל 
למנות מפקחים לגבי עבירות אשר נקבעו כעבירות מינהליות 
מסים(,  חיקוקי   - מינהלי  )קנס  המינהליות  העבירות  בתקנות 

התשמ"ז-21987.

י"ב באייר התשע"ז )8 במאי 2017(
)חמ 3-1923( 

משה כחלון  
שר האוצר  

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ח, עמ' 144.

2  ק"ת התשמ"ז, עמ' 906.

מינוי למלא את תפקידי המפכ"ל
לפי פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, 
התשל"א-11971 )להלן - הפקודה(, אני ממנה את ראש מחלקת 
גיוסים במשטרת ישראל למלא את תפקיד המפקח הכללי לפי 
סעיף 10)1( לפקודה ולפי תקנות 1 ו–2 לתקנות המשטרה )גיוס(, 

התשי"ח-21957, לעניין שוטר שאינו קצין.

מינוי זה מבטל מינויים קודמים3.

י"א בתמוז התשע"ז )5 ביולי 2017(
)חמ 3-602-ה2-1( 

גלעד ארדן  
שר לביטחון הפנים  

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

2  ק"ת התשי"ח, עמ' 487.

3  י"פ התשס"ח, עמ' 4161; התש"ע, עמ' 4060.

תיקון למבחנים של משרד הבריאות לצורך תמיכה 
בבתי חולים ציבוריים במצוקה

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, 
בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה מתפרסם בזה תיקון 
למבחנים לחלוקת כספים של משרד הבריאות לצורך תמיכה 
בבתי חולים ציבוריים במצוקה2 )להלן - המבחנים העיקריים(, 

כמפורט להלן - 

תיקון סעיף 3   .1

בסעיף 3)1( למבחנים העיקריים, במקום "משרד הבריאות"    
יבוא "המדינה". 

תיקון סעיף 4   .2

בסעיף 4 למבחנים העיקריים -   

בסעיף קטן )א(, במקום "סעיף 2" יבוא "סעיף 3".   )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "עד יום 31 בדצמבר 2016" יבוא   )2(
"להחזרת התמיכה"  ובמקום   "2017 ביוני   30 יום  "עד 

יבוא "להחזרת כספי התמיכה". 

תיקון סעיף 6   .3

בטבת  ב'  יום  "עד  במקום  העיקריים,  למבחנים   6 בסעיף   
התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" יבוא "עד יום ו' בתמוז התשע"ז 

)30 ביוני 2017(". 

תחילה   .4

תחילתם של מבחנים אלה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר   
  .)2017

ח' באייר התשע"ז )4 במאי 2017(
)חמ 3-1888-ה12(

)חמ 803-35-2017-000017( 
יעקב ליצמן  
שר הבריאות  

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשע"ו, עמ' 253.

2  י"פ התשע"ו, עמ' 4689 ועמ' 8787.

מינוי מפקחת
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

המינהליות,  העבירות  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עיריית  עובדת  פורסט,  נטליה  את  מיניתי  התשמ"ו-11985, 
לאחר  העירייה,  בתחום  למפקחת  העירייה(,   - )להלן  דימונה 
שקיבלה הכשרה למילוי תפקידה לעניין העבירות המינהליות 
ופיקוח  כלבת   - )קנס  המנויות בתקנות העבירות המינהליות 

על כלבים(, התשס"ז-22007.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-1923( 

בני ביטון  
ראש עיריית דימונה  

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ח, עמ' 144.

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.
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 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.6.2017 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17026/2017

.218.5.2017

מרכז שלטון מקומי,3.
מרכז הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4.

כלל העובדים ברשויות המקומיות5.

הודעה מס' 8/17 עדכון קצובת דמי הבראה קיץ 62017.

.76.6.2017

18.5.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.6.2017
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1153/2017

.228.2.2017

חברת נמל אשדוד בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה ימית4.

כאמור בסעיף 51.

הצטרפות להסכם מסגרת מיום 68/8/16.

.78.6.2017

28.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1154/2017

.24.6.2017

ליקורד בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית /אג"מ

תעשיית מזון4.

כאמור בסעיף ג'5.

תנאי עבודה6.

.712.6.2017

4.6.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1155/2017

.219.5.2017

סופרגז אשכולות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

אספקת גז4.

כלל העובדים5.

הארכת הסכם מיום 630/12/13.

.720.6.2017

.831.12.2019 - 1.1.2017

.1156/2017

.225.4.2017

מרכז בועות בע"מ ע"ר 3,580422368.
כוח לעובדים

שירותי בריאות4.

כאמור בסעיף 53.

שכר ותנאי עבודה6.

.720.6.2017

.831.5.2020 - 1.6.2017

.1157/2017

.230.4.2017

מספנות ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה ימית4.

143 עובדים5.

תנאי עבודה6.

.720.6.2017

.831.12.2022 - 1.1.2017

.1158/2017

.24.6.2017

פרי הגליל )תעשיות( בע"מ,3.
הסתדרות הכללית החדשה

תעשיית מזון4.

כאמור בסעיף 51.

תנאי עבודה ותוספת שכר6.

.722.6.2017

.81.6.2019 - 1.6.2017

.1159/2017

.216.5.2017

שיכון ובינוי סולל בונה )בנין ותשתיות(3.
שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ

שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות פיתוח וכבישים 
בע"מ

אס.בי.איי - אי אנד אם )שירותי הנדסה וכח אדם( בע"מ,
הסתדרות החדשה

בניית מבנים 4.

פקידים5.

עדכון טבלאות שכר סקטור פקידים6.

.711.6.2017

.831.5.2020 - 16.5.2017

.1160/2017

.224.5.2017

איגוד הכדורעף בישראל,3.
הסתדרות המעו"ף
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חישולי כרמל בע"מ3.
ההסתדרות החדשה

מתכות 4.

כלל העובדים 5.

עדכון מענק אי היעדרות וסבסוד נופש6.

.728.6.17

29.12.16 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1167/2017

.207.05.2017

קרגל בע"מ ח.פ. 3520036112.

תעשיית נייר 4.

כלל עובדי הייצור 5.

תנאי עבודה 6.

.728.06.2017

.812.02.21 - 13.02.17

 .1168/2017
.206.06.2017
מעון רמת טבריה בע"מ3.

הסתדרות העובדים הלאומית 
שירותי בריאות 4.
כאמור בסעיף 13-14 5.
תנאי עבודה 6.
.729.06.2017
06.06.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1169/2017

.221.06.2017

מקווה ישראל כל ישראל חברים3.
ההסתדרות החדשה/המעו"ף 

חינוך 4.

כאמור בסעיף 2-3 5.

תוספת מסגרת 62009.

.728.06.2017

21.06.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1170/2017

.207.05.17

הבורסה לניירות ערך 3.
ההסתדרות החדשה

כל הענפים 4.

כאמור בסעיף 2 5.

שינוי בעלות והבטחת זכויות העובדים6.

.728.06.17

07.05.17 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1171/2017

.226.04.17

חברת חשמל לישראל בע"מ3.
ההסתדרות החדשה

אספקת חשמל 4.

עובדים ארעיים 5.

הארכת העסקה 6.

.728.06.17

26.04.17 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

ט' בתמוז התשע"ז )3 ביולי 2017(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

ספורט4.

שחקניות כדורעף נבחרת ישראל נשים5.

החלת ההסכם מיום 5/9/16 לגברים6.

.711.6.2017

24.5.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1161/2017

.222.5.2017

סופרגז ,3.
הסתדרות החדשה

אספקת גז4.

כאמור בסעיף 53.

תנאי עבודה ושכר6.

.711.6.2017

.830.6.2019 - 1.7.2016

.1162/2017

.219.3.2017

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

עובדי מעבר הגבול5.

עדכון שכר ותוספות6.

.728.6.2017

.81.3.2024 - 19.3.2017

.1163/2017

.229.5.2017

בנק לאומי בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

שירותים פיננסיים4.

220 + 204 עובדים5.

הסכם הארכה לעובדים זמניים6.

.728.6.2017

19.5.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1164/2017

.24.12.2016

אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

אנשי צוות אוויר )טייסים(5.

תנאי עבודה6.

.720.6.2017

4.12.2016 -  לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1165/2017

.24.5.2017

אג'יק - מכון הנגב ע"ר 3,580359073.
כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי

חינוך4.

מטפלות משפחתונים5.

תיקון להסכם מיום 1/9/14 שמספרו 6228/2014.

.76.6.2017

4.5.2017 - לתקופה בלתי  מוגבלת8.

.1166/2017

.229.12.16
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בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 58094-06-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת סאל נובה בע"מ, ח"פ 51-467717-8.

שילוני אהוד  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי   והמבקשים: 
ו/או אח' מרח' סוקולוב 40, רמת השרון 47235, טל' 03-7600400, 

פקס' 03-7600401.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.9.2017 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 10.9.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אהוד שילוני, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 47218-07-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מ.ר.נ השקעות בע"מ, ח"פ 51-468186-5.

והמבקשת: חב' ג'י אף אנד בי סרביס בע"מ )בפירוק( בעצמה 
ובאמצעות המנהל המיוחד עו"ד נדב לב, רח' שפע טל 1 )מגדל 

השחר, קומה 16(, גבעתיים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.4.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.9.2017 בשעה 12.00.

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 
 16.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 27.8.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

נדב לב, עו"ד  
מנהל מיוחד  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית משפט המחוזי בירושלים

פר"ק 40333-05-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ  בע"מ,   1997 ברזני  )א.מ.ש(  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-255606-9

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 
בגין 11, קומה 16,  גרטי, מרח' מנחם  ו/או הגר  לריסה קלנדרוב 

רמת גן, טל' 03-6126699, פקס' 03-6131616.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.7.2017 בשעה 10.15.

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 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 10.8.2017, 

בשעה 19.00, באמצעות דואר רשום ואישור מסירה.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אייל רייף, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 52731-06-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת א.ש.ה חשמלית בע"מ, ח"פ 51-325308-8.

והמבקשת: אפיקים רכב חשמלי אגש"ח בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד 
מנחמי דקל ואח', ת"ד 302, קיבוץ אפיקים, עמק הירדן 1514800.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.9.2017 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 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 10.9.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מנחמי דקל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית משפט המחוזי בחיפה
פש"ר 26912-04-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אחים קפטן בע"מ, ח"פ 51-223315-6,

 ,156 ת"ד   ,17413 מס'  רישיון  מלחם,  סאמי  עו"ד  והמבקש: 
ערערה 30026, טל' 04-6351096.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.9.2017 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   9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.7.9.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

סאמי מלחם, עו"ד, המבקש  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פש"ר 33749-04-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת טורנר מתכות בע"מ, ח"פ 51-415389-9.

והמבקש: חאלב סרחאן ע"י ב"כ עו"ד עבאס תרואת, ת"ד 253, 
נחף 20137.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.4.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.11.2017 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   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.11.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עבאס תרואת, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 1635-06-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ביסל'ה מזון בע"מ, ח"פ 51-502036-0.

תומר  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  בע"מ  נובהספארק  והמבקשים: 
טל'  ,6423914 אביב  תל  ויצמן(,  )מגדל   14 ויצמן  מרח'   ניידיץ, 

03-6833330, פקס' 03-6966698.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.9.2017 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

תומר ניידיץ, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 2305-06-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ר. דיוניסיס בע"מ, ח"פ 51-398654-7.

מרח'  צנעני,  איתן  עו"ד  ב"כ  ע"י  חיים,  אילן  והמבקש: 
רוטשילד 68, כפר סבא 44201, טל' 09-7672480.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.9.2017 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ–14 ימים לפני מועד 

הדיון.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

איתן צנעני, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 13825-07-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  ש.ק.  אזרחי  ביטחון  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-358605-7

והמבקשים: נטלי אדרי ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל, מרח' 
הגבעה 4, רמת השרון, טל' 077-4242987, פקס' 03-5470532.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

14.9.2017 בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
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לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 31.8.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ליטל גל, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 13782-07-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת קבוצת עדיאל בע"מ, ח"פ 51-437809-0.

והמבקשת: עדן סיידה, ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל, מרח' הגבעה 
4, רמת השרון, טל' 077-4242987, פקס' 03-5470532.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

19.10.2017 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 4.10.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ליטל גל, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0320911

שם התכנית: תוספת 2 יח"ד חדשות ע"י פיצול יח"ד 
קיימות למבנה ברח' שטראוס 12 ירושלים 

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה 
ירושלים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים, 
)גרסת   101-0320911 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות: 7, גרסת תשריט: 4(.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

11724 שינוי  
62 החלפה  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: זכרון משה רחוב: שטראוס 12 

 X: 220845 קואורדינטת
 Y: 632480 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30065 )לא מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 127 

מטרת התכנית:
תוספת 2 יח"ד חדשות בבנין מס' 2 ע"י פיצול יח"ד קיימות, ללא 

תוספות בשטחי בנייה מאושרים.

עיקרי הוראות התכנית:
ע"י   2 מס'  בבנין  חדשות  יח"ד   2 לתוספת  בינוי  קביעת   .1

פיצול 2 יח"ד קיימות, בהתאם לנספח הבינוי.
הגדלת מס' יח"ד בבנין מס' 2 מ–12 ל–14 יח"ד, בבנין מס' 1   .2

אין שינויים.
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  .3

יח"ד החדשות אין שום שינוי   2 כי מלבד תוספת  יצויין,   .4
מתכנית מס' 11724.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 
פרט  בכל  או  בבניין,  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל 
כל  וכן  ידי התכנית,  על  נפגע  תכנוני אחר, הרואה את עצמו 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר ספרא 1, 
קומה 4, טלפון 02-6296811. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טלפון 02-6290263. 

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 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0328203

 שם התכנית: ביטול איחוד חלקות בהר נוף 
ופיצול השטח לשני תאי שטח 

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה 
ירושלים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים, 
)גרסת   101-0328203 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות: 12, גרסת תשריט: 9(.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תת"ל/2  כפיפות 
62 החלפה  

 3500 שינוי  



ילקוט הפרסומים 7543, י"ז בתמוז התשע"ז, 11.7.2017  7578

גושים וחלקות:
גוש: 30192 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 264 

מטרת התכנית:
תוספת  לשם  וגן  בית  למגדל  בנייה  לתוספת  בינוי  קביעת 
יחידות דיור והרחבת יחידות דיור מאושרות, ולשם תוספת גם 

ילדים, ברח' משה זילברג, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת בינוי לתוספת בנייה למגדל בית וגן בהתאם לנספח   .1

הבינוי וכמפורט להלן:
קביעת בינוי לתוספת יחידות דיור חדשות בבניין ע"י  א. 
ל–6   )2012/339 מס'  בהיתר  )כמאושר  יח"ד   4 פיצול 

יח"ד במפלסים שונים, בבניין המגורים.
המאושרים  כפולים  חללים  לחלוקת  בינוי  קביעת  ב. 
קומות  לשתי   )2012/339 היתר  )ע"פ   56.65 במפלס 

)מפלסים +56.65 ו–+60.25( והקמת 2 יח"ד חדשות.
במפלסים  קרקעית  תת  בנייה  לתוספת  בינוי  קביעת  ג. 
-12.90 ו–-15.90 לשם תוספת מחסנים ושטחים טכנים.
לשם   52.90+ במפלס  בנייה  לתוספת  בינוי  קביעת  ד. 

הרחבת יחידות דיור בקומה זו. 
בינוי להרחבת מרפסות מאושרות ע"פ היתר  קביעת  ה. 

2012/339, בקומות שונות בבניין.
קביעת בינוי להקמת גן ילדים עירוני במפלס -6.60.  ו. 

הגדלת מס' יחידות הדיור המרבי מ–87 יח"ד ל–113 יח"ד   .2
וגן ילדים.

 12087 מס'  בתכנית  המאושר  המירבי  הקומות  מס'  שינוי   .3
הכניסה  מפלס  מעל  טכנית  וקומה  מגורים  קומות  מ–18 
קומות  ל–19  לכניסה הקובעת  קומות מתחת  ו–3  הקובעת 
ו–5  הקובעת  הכניסה  מפלס  מעל  טכנית  וקומה  מגורים 

קומות מתחת למפלס הכניסה הקובעת.
שינוי גובה הבנייה המירבי עבור גג טכני ל–68.39 מטר.  .4

התרת שינוים בשטחי הבנייה המאושרים כמפורט להלן:  .5
למגורים  עיקריים  בנייה  שטחי  של  תוספת  התרת  א. 
62א)א(16  בסעיף  למותר  בכפוף  מ"ר,   305 של  בהיקף 

לחוק התכנון והבנייה. 
ילדים  לגן  עיקריים  בנייה  שטחי  של  תוספת  התרת  ב. 
בסעיף  למותר  בכפוף  מ"ר,   113 של  בהיקף  עירוני 

62א)א(16 לחוק התכנון והבנייה. 
מ"ר,   205.41 של  בהיקף  שירות  שטחי  ניוד  התרת  ג. 
משטחים שמתחת למפלס הכניסה הקובעת לשטחים 
שמעל לכניסה הקובעת, בכפוף למותר בסעיף 62א)א(9 

לחוק התכנון והבנייה. 
למפלס  מתחת  המאושרים  השרות  שטחי  הקטנת  ד. 

הכניסה הקובעת וקביעתם ל–5326.31 מ"ר.
התרת ניוד של שטחים עיקריים בהיקף של 152.82 מ"ר  ה. 
לשטחים  הקובעת  הכניסה  למפלס  שמעל  משטחים 
בסעיף  למותר  בכפוף  הקובעת,  לכניסה  שמתחת 

62א)א(9 לחוק התכנון והבנייה.
קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.   .6

 ,7455 פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
עמ' 3849, בתאריך 22.2.17. 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים, 
במשרדי  וכן   .02-6297160/1 טלפון  ירושלים   ,1 ספרא  כיכר 
הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .02-6290263 טלפון:   ,91010

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: הר נוף רחוב: קצנלבוגן 53 

 X: 216724 קואורדינטת
 Y: 632263 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30265 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 104-105 

מטרת התכנית:
ביטול איחוד חלקות עפ"י תב"ע 3500, והחזרת החלוקה ל- 2 

תאי שטח.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד משטח למוסד לשטח למבנים מוסדות ציבור.  .1

 3500 בתכנית  שנקבע  כפי  החלקות  שתי  איחוד  ביטול   .2
ופיצול לשני תאי שטח חדשים.

שינוי בקווי בנין מאושרים וקביעת קווי בנין חדשים.  .3
קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.   .4

קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.  .5

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 
פרט  בכל  או  בבניין,  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל 
כל  וכן  ידי התכנית,  על  נפגע  תכנוני אחר, הרואה את עצמו 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר ספרא 1, 
קומה 4, טלפון 02-6296811. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טלפון 02-6290263. 

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 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0229500

 שם התכנית: תוספת 26 יח"ד וגן ילדים במגדל 
בית וגן, ירושלים 

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

101-0229500 )גרסת הוראות: 22 גרסת תשריט 17(. 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה. 

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

12087 שינוי 
5166 ב'  כפיפות 

62 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: בית וגן רחוב: זילברג משה 30 ב' 

 X: 219814 קואורדינטת
 Y: 632450 קואורדינטת
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בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב, 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 501-0418392.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/230/א

שטח התכנית: 991.000
רשות מקומית: בני ברק

כתובות: הרי גולן 15,13 עמק יזרעאל 34,36 

גושים וחלקות: 
גוש: 6105 חלקה/ות: 91

מטרות התכנית:
תוספת 2 יח"ד בבניין קיים עפ"י סעיף 62א)א()8(.

עיקרי הוראות התכנית:
של  המזרחי  בחלק  הקיים  בבניין  יח"ד   2 תוספת  תותר    .1
המגרש, ע"י חלוקת 2 דירות "דופלקס" שבהיתר לסה"כ 4 

יח"ד וכמסומן בנספח הבינוי, ללא תוספת שטח עיקרי.
יח"ד   8 החלקה  של  המזרחי  בחלק  בבניין  יותרו  סה"כ    .2

בקומות א-ד.
כל ההוראות של התכניות התקפות, ימשיכו לחול למעט    .3

השינויים המפורטים בתכנית זו.
לא תותר תוספת או חלוקה של יח"ד מעבר למותר עפ"י    .4

תכנית זו. וזו תהיה סטייה ניכרת.
הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה.   .5

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק, 
רח' דוד המלך 11, בני-ברק, טל' 5776579 – 03. העתק התנגדות 
הממשלה,  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

דרך בגין 125, תל אביב(.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
מדויקת  וכתובת  טלפון  לציין  יש  וכן  תשמ"ט-1989,  עבודתו( 

של המתנגד. 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 501-0200766 
)בב/מק/3318(

שם התכנית: שינויים ברח' דונולו 15
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 501-0200766

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/17/א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
974 מ"ר

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: דונולו 15

גושים וחלקות:
גוש: 6122, חלקה/ות: 1409

ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 
.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה ירושלים  

מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי לתכנית 
מפורטת מס' 102-050-2658

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מפורטת  לתכנית  שינוי  המהווה  תכנית  מופקדת  שמש  בית 

הנקראת תכנית מס' 102-050-2658 

המהווה שינוי לתכנית מס':
בש/160 א' גרסה 7 להוראות התכנית ו-6 לתשריט. 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב: שכ' ג'2, רמת בית שמש. גוש 34518 חלקות 29-34. השטח 

בין קואורדינאטה רוחב 199515 וקואורדינאטה אורך 623202.

עיקרי הוראות התכנית
תוספת 6 יח"ד ושטח שרות לתאי שטח 383-388.

1. תוספת יח"ד לכל תא שטח - סה"כ 6 יח"ד.
2. תוספת שטח שרות עבור בניית ממ"דים.

3. מתן הוראות למתן היתרי בנייה.
4. קביעת שלבי ביצוע.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  המעוניין  כל  לקהל,  פתוחים  האמורים 
וכל  התכנית,  ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט 
100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  הזכאי לכך ע"פ סעיף 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
המתנגדים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית, נחל שורק 8, 
יומצא  02-9900778, העתק להתנגדות  טלפון:  בית שמש  רמת 
רח'  ירושלים  ולבנייה מחוז  למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

שלומציון המלכה 1 ירושלים טלפון : 02-6290222 . 

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

עבודתו(, תשמ"ט-1989.
משה מונטג  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה בית שמש  

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
501-0418392

שם התכנית: הוספת יח"ד בבניין קיים ברח' הרי גולן 
בני ברק

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
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סוכות  הנ"ל, למעט  לקווי הבנין  בליטות מעבר  יותרו  לא    .2
לכיוון דרום ומערב בלבד.

שלא  כולל  לשטח  עד  הקיימות  יח"ד  של  הרחבה  תותר    .3
יעלה על 140 מ"ר במסגרת קווי הבניין המותרים בתכנית 

זו ותוכניות תקפות. 
לא תותר חלוקת יח"ד שהורחבו עפ"י תכנית זו וזו תהיה    .4

סטייה ניכרת. 
לא תותר העברת שטח שלא נוצל למקום אחר בבניין.    .5

שיהיו  בחזית  למעט  אגפים  תב"ע  עפ"י  יהיו  ההרחבות    .6
באגף שלם.

למרות האמור לעיל הדרישה לאגף שלם בחזית לא תחייב   .7
בנייה גם בקומת הקרקע )ברכוש המשותף(. 

לרבות  הבנייה,  בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי    .8
החזית  וציפוי  עיצוב  הצורך,  עפ"י  הבניין  שיפוץ  לעניין 

וכדו'. 
אם הבניין ייהרס קווי הבניין יוחזרו לקדמותן   .9

ההרחבה תיבנה עפ"י ת.י. 413 לרעידות אדמה.    .10
עוד  כל  יותרו  הבניין  לקווי  מחוץ  הקיימים  הבניין  חלקי   .11

הבניין קיים. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
9.10.2016 ובילקוט הפרסומים 7359, עמ' 71, בתאריך 10.10.2016 

נמצאת   )4 תשריט  וגרסת   7 הוראות  )גרסת  האמורה  התכנית 
דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  מבשרדי 
המלך 11, בני ברק, טל' 03-5776487, ובמשרדי הועדה המחוזית 
כל  125, תל אביב.  בגין  דרך  קריית הממשלה,  מחוז תל אביב, 
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל. 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת תכנית מס': 
501-0418343

שם התכנית: אברבנאל 121, 123 )מגרש 4( בני ברק
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 501-0418343

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/534, בב/580, 501-0186981

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
4633 מ"ר

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: אברבנאל 121, 123

גושים וחלקות:
גוש: 7361 ח" חלקה/ות: 170-171, 165, 149

מטרות התכנית:
שינוי בבינוי ע"פ סעיף 62א)א()5( לחוק. א.  

הבניינים  ל–3  בנוסף  בניינים   2 הוספת  ע"י  בינוי  שינוי  ב.  
המסומנים בבינוי בתכנית התקפה. על פי סעיף 62א)א()5(.

תוספת זכויות ע"פ סעיף 151)ב3( לחוק )הוראת השעה(. ג.  
תוספת יח"ד ע"פ סעיפים 62א)א( )8(  ד.  

קביעת שטח עתידי לגני ילדים בבעלות ציבורית + חצר,  ה.  
שיוגדרו ויאושרו בתכנית עתידית בסמכות מחוזית.

מטרות התכנית:
1. הרחבת יח"ד קיימות עפ"י סעיף 62א)א( )12(

2.שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף 62א)א( )4(

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנין מזרחי ל–2.0 מ' במקום 5.0 מ' )3.5 מ' אחרי בליטה(   .1
שינוי קו בנין מערבי ל–1.4 מ' במקום 5.0 מ' )3.5 מ' אחרי בליטה(   .2

הרחבת הדירות הקיימות,עד 120 מ"ר )שטח, כולל סוכה(    .3
לפי סעיף 62א)א()12( לחוק. 

אופן ההרחבה בהתאם לתכנית בב/מק/105/אגפים, למעט    .4
בחזית רח' דונולו, באגף שלם 

לא תותר חלוקת הדירות המורחבות ליח"ד נוספות.   .5
חזיתות  ציפוי  לרבות  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי    .6

בחמרי גמר קשיחים.
לא תותר כל בליטה מקווי הבניין המזרחי והמערבי לרבות    .7
סוכות, אך למעט מרפסות שמש )עד 40% או 2 מ' לפי הקטן 

מביניהם( בחזית המזרחית.
אם ייהרס הבניין יחזרו קווי הבניין לקדמותם.   .8

לא תותר העברת שטחים מהדירות המורחבות למקומות    .9
אחרים בבניין.

תובטח יציבות הבניין בזמן עהבודות ולאחר הבנייה.   .10
התוספות ייבנו עפ"י ת.י. 413 לרעידות אדמה.    .11

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
9.4.2014 ובילקוט הפרסומים 6806, עמ' 5677, בתאריך 20.5.2014 

נמצאת   )3 תשריט  וגרסת   4 הוראות  )גרסת  האמורה  התכנית 
דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  מבשרדי 
המלך 11, בני ברק, טל' 03-5776487, ובמשרדי הועדה המחוזית 
כל  125, תל אביב.  בגין  דרך  קריית הממשלה,  מחוז תל אביב, 
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל. 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 501-0318774
שם התכנית: שינוי קו בנין והרחבות ל–140 בבנין 

ברח' הבנים 2
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 501-0318774

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
501-0175646, בב/105/ב, בב/מק/105/אגפים, בב/181

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
572 מ"ר

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: הבנים 2

גושים וחלקות:
גוש: 6122, חלקה/ות: 58

מטרות התכנית:
1. הרחבת יח"ד קיימות עפ"י סעיף 62א)א()12(

2. שינויים בקוי בנין עפ"י סעיף 62א)א()4(
3. שינוי ק.ב. מזרחי ל- 2.40 מ' לפי הקלה של 40 אחוז.
4. שינוי ק.ב. מערבי ל-2.70 מ' לפי הקלה של 10 אחוז.

עיקרי הוראות התכנית:
שינויים בקוי בנין: דרום - 2.7 מ' במקום 5 מ'. מזרח - 1.1    .1
מ' במקום 3 מ'. מערב - 2.7 מ' במקום 3 מ'. צפון - 0.7 מ' 

במקום 4 מ'.
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עוד  כל  יותרו  הבניין  לקווי  מחוץ  הקיימים  הבניין  חלקי    5
המבנה קיים. 

כל ההוראות של התכניות התקפות ימשיכו לחול, למעט    .6
השינויים שבתכנית זו. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8.3.2017 ובילקוט הפרסומים 7468, עמ' 4386, בתאריך 16.3.2017 

נמצאת   )3 תשריט  וגרסת   3 הוראות  )גרסת  האמורה  התכנית 
דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  מבשרדי 
המלך 11, בני ברק, טל' 03-5776487, ובמשרדי הועדה המחוזית 
כל  125, תל אביב.  בגין  דרך  קריית הממשלה,  מחוז תל אביב, 
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל. 

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית 
 מס' 502-0304378 )בי/1/524/מק - 

מתחם השלושה בבת ים - איחוד וחלוקה(
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס': מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   תשכ"ה-1965, 

502-0304378, גרסת: הוראות: 43 תשריט: 25

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / 2 / א

סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / 339
סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / 2 / 364

סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית מיוחסת: בי / 403
סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית מיוחסת: בי / 430

סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית מיוחסת: בי / 430 / א
סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית מיוחסת: בי / 430 / ב

סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / 50
סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית מיוחסת: בי / מק / 497

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 מקטע רח' השלושה בבת ים התחום ע"י רח' גוש עציון מצפון 

ורח' הרב גביזון מדרום.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6998 מחלקה: 117 עד: 118 שלם
גוש: 6998 מחלקה: 207 עד: 207 חלקי
גוש: 6998 מחלקה: 215 עד: 215 שלם
גוש: 7152 מחלקה: 354 עד: 354 שלם
גוש: 7152 מחלקה: 384 עד: 385 שלם
גוש: 7160 מחלקה: 295 עד: 295 שלם
גוש: 7160 מחלקה: 296 עד: 296 חלקי

מטרות התכנית:
מטרת התכנית הינה הסדרה ושינוי הבינוי לבנייה נמוכה ובינונית.

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים.  א.  

לשטחים  בנייה  זכויות  תוספת  בנייה:  זכויות  קביעת  ב.  
עיקריים; קביעת שטחי שירות למטרות עיקריות. 

קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה.  ג.  

עיקרי הוראות התכנית:
בתחום התכנית יותרו השינויים הבאים: א.  

תוספת 66 יח"ד מעבר ל–84 יח"ד המותרות, סה"כ 150 יח"ד    .1
)לא כולל דירות נכה(. 

תוספת שטחים בסך 20% מהשטח הכולל המותר לבנייה    .2
במגרש לצורך תוספת יח"ד. 

שינויי בינוי בדירות הגג )פיצול דירות הגג ל–2 יח"ד קטנות(.    .3
בניית 5 בניינים בתחום התכנית )במקום 3 בניינים כמסומן    .4

בנספח הבינוי בתכנית התקפה(. 
לרבות  הבנייה,  בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי  ב.  

לגבי עיצוב אדריכלי וציפוי חזיתות. 
תכנית  לרבות  התקפות,  התכניות  של  ההוראות  כל   ג.  
501-0186981 ימשיכו לחול, למעט השינויים שעפ"י תכנית זו. 
לא תותר תוספת יח"ד מעבר למותר עפ"י תכנית זו, הוספת  ד.  

יח"ד תהווה סטייה ניכרת.
בתכנית  ויאושר  יוגדר  הילדים  לגני  העתידי  השטח  ה.  
עתידית בסמכות מחוזית. בכל מקרה, שטח כל גן לא יפחת 

מ–125 מ"ר מבונה + 80 מ"ר חצר לכל גן.
20% מיח"ד יהיו דירות קטנות עפ"י הוראת השעה.  ו.  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18.12.2016 ובילקוט הפרסומים 7424, עמ' 2396, בתאריך 15.1.2017 

התכנית האמורה )גרסת הוראות 19 וגרסת תשריט 11( נמצאת 
דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  מבשרדי 
המלך 11, בני ברק, טל' 03-5776487, ובמשרדי הועדה המחוזית 
כל  125, תל אביב.  בגין  דרך  קריית הממשלה,  מחוז תל אביב, 
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל. 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 501-0492694
שם התכנית: שינוי ק"ב ברח' נויפלד 15

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 501-0492694

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
501-0416891, בב/105/א, בב/105/ב, בב/105/צ, בב/242

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
2053 מ"ר

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: נויפלד 15

גושים וחלקות:
גוש: 6195, חלקה/ות: 734

מטרות התכנית:
1. שינויים בקווי בנין עפ"י סעיף 62א)א()4(.

2. ניוד שטחים עפ"י סעיף 62א)א()9(.

עיקרי הוראות התכנית:
קו הבניין המערבי )לשצ"פ( יהיה 1.0 מ' , ולא תותר בליטה    .1

מעבר לקו בניין זה. 
קו הבנין הדרומי )לשצ"פ( יהיה 1.9 מ', כמסומן בתשריט,    .2
הבלטת  למעט  זה,  בנין  לקו  מעבר  בליטה  כל  תותר  ולא 

מבואת הכניסה.
יותר ניוד שטחים בין קומות הבניין, לרבות לקומת הקרקע.   .3

הבינוי, לרבות גמר החזיתות, יותאם למבנה הקיים בתאום    .4
עם מה"ע. 
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מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  הכרמל,  חוף 
הסדרת   -  303-0190082 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  חיפה, 

בינוי בגוש 10534 חלקה 86, עתלית. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/555, שינוי מכ/29.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חוף הכרמל, נתיב הכרמים 23, עתלית

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10534 חלק מחלקה: 86

עיקרי הוראות התכנית: 
1. הסדרת בנייה קיימת ללא הוספת זכויות בנייה.

2. שינוי קו בנין בהתאם לסעיף 62א )א(4.
3. תוספת 6% בהתאם לסעיף 62א )א(9.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
העתק   04-8136211 טלפון:  הכרמל,  חוף  דאר-נע  הכרמל  חוף 
פל  רח'  )כתובת:  יומצא למשרדי הועדה המחוזית  ההתנגדות 

ים 15 א' חיפה, טלפון 04-8633448(.

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
303-0412346

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 303-0412346 

- שינוי קו בנין אחורי בחלקה 23 גוש 10198 בית חנניה.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי חכ/19/ט

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חוף הכרמל, מושב בית חנניה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10198 חלקות במלואן: 23

עיקרי הוראות התכנית: 
הקטנת קו בניין מקצה דרך מס' 4 לצורך אישור מבנה חקלאי 

החודר לתחום קו הבניין, עפ"י סעיף 62א )א( )4( לחוק.
שינוי קו בניין אחורי מ-50 מ' ל-22 מ'.

חכ/19/ט  תכנית  הוראות  שאר  את  משנה  אינה  התכנית 
שימשיכו לחול על התכנית.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17/2/2017 ובילקוט פרסומים 7471, עמ' 4604, בתאריך 23/3/2017. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
 04-8136211 טלפון:  חוף הכרמל,  דאר-נע  חוף הכרמל,  ובנייה 
חיפה,  א'   15 ים  פל  רח'  )כתובת:  המחוזית  הועדה  ובמשרדי 

תוספת 30 יח"ד ל-70 יח"ד המאושרות בתחום התכנית.  ד.  
שינוי מיקום השטח המסחרי  ה.  

הסדרת תחום הדרך בהתאם להסדרי התנועה הנדרשים  ו.  
לצורך גישה למגרשי המגורים והמסחר. 

ובילקוט  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
ג' ב חשון התשע"ז, עמ' 815. ובעיתונים  פרסומים 7380, מיום 
04/11/2017, השקמה   - היום  ישראל   ,03/11/2017  - - הארץ 

02/11/2017 -

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
ולבנייה, בת ים. על המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ויקטור טל  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה בת ים  

מרחב תכנון מקומי קרית אונו

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 508-0319814
שם התכנית: הסדרת זיקת מעבר תת קרקעית לרכב 

לוי אשכול 70-72
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 508-0319814 

- הסדרת זיקת מעבר תת קרקעית לרכב לוי אשכול 70-72.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
תממ/236

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: קריית אונו 

רחוב: לוי אשכול 70,72

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6490 מחלקה: 391 עד: 391 בשלמות

עיקרי הוראות התכנית: 
תיקון זיקת הנאה לכלי רכב כמסומן בתשריט.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 16/12/2016 
ובילקוט פרסומים 7400, עמ' 1493, בתאריך 13/12/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
 , אונו  קריית   41 רבין  יצחק  רח'  כתובת:  אונו".  "קריית  ובנייה 
טלפון: 03-5311245. ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז תל אביב, 
כתובת: דרך מנחם בגין 125 תל-אביב , טלפון: 03-7632580. כל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל. 
ישראל גל  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה קריית אונו  

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
303-0190082

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
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התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה, מורדות כרמל, כורי 2 חיפה טלפון: 04-6433400. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית חיפה - שד' פל ים 

15 חיפה טלפון: 04-8633427. 

תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב  תוגש  לתכנית  התנגדות 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר 
התוכנית  במסמכי  לעיין  ניתן  תשמ"ט-1989.  עבודתו(,  וסדרי 
www.mordotcarmel. המקומית  הוועדה  של  האינטרנט  באתר 

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

סמי מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מורדות כרמל  

מחוז מרכז

מרחב תכנון מקומי לוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 406-0371039
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 406-0371039 

- לד/מק/5503 רח' אתרוג -2 לוד.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות תמא/34/ב/4

כפיפות לד/530
כפיפות לד/1000
כפיפות לד/1004

שינוי לד/במ/1/530

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: לוד

לוד הצעירה אתרוג, לוד

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 4012 מחלקה: 172 עד: 172 חלקי

מטרות התכנית: 
1( הגדלת זכויות בנייה בשטח עיקרי והסדרת מצב קיים .

2( שינוי בקווי הבניין כמסומן בתשריט.
3( שינוי בתכסית הקרקע.

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת זכויות בנייה עיקריות מ–207 מ"ר ל–257 מ"ר ,בבית    )1
חד משפחתי קיים ,עפ"י סעיף 62א)א(16)א()2( לחוק התכנון 

והבנייה.
שינוי בקו בנין קדמי לרח' אתרוג מ–5.00 מ' ל–3.00 מ' ,לרח'    )2
צידי- בנין  בקו  ושינוי  סככה  עבור  מ'   -2.50 חורי  הרב 

צפוני כמסומן בתשריט ,עפ"י סעיף 62א )א( 4 לחוק התכנון 
והבנייה.

הגדלת תכסית הקרקע מ-30% ל-45%.   )3

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18/11/2016 ובילקוט פרסומים.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה לוד, שד' דוד המלך 2, ראש ובמשרדי הועדה המחוזית, 

בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   )04-8633448 טלפון 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

כרמל סלע  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חוף הכרמל  

מרחב תכנון מורדות כרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
355-0375659

 שם התכנית: תכנית מס' מכ/מק/883 רכסים 
שינוי הוראות רחוב עוזיאל

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  כרמל,  מורדות 
מחוז חיפה. מופקדת תכנית מפורטת מס' 355-0375659. גרסת 

הוראות 21, גרסת תשריט 11

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 שינוי: מכ/300 , מכ/300 א'

כפיפות: תמ"א 34/ ב / 4 , תמ"א/ 35, תמ"א 35/ 1, תמ"מ/ 6

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ.מ. רכסים 

ישוב: רכסים : גבעה ב' רח' הרב עוזיאל

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 11144 חלקות: 584, 586, 587, 588 חלקי חלקות: 385,394

מטרת התכנית:
לגליזציה לבנייה קיימת תוך התאמת התכנון לקיים לפי הבא: 
הגדלת אחוז בנייה, כמות יחידות דיור וגובה מבנה מקסימלי 
שינוי  באזור  הבנייה  בצביון  להשתלב  הבינוי  התאמת  תוך 
העיצוב הארכיטקטוני ומיקום והכשרת מקומות חניה בהתאם. 

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלה שטח בנייה עיקרי ב–20% לפי סעיף 62א)א()16( לחוק.   א. 
הוספת שתי יחידות דיור לכל מגרש, סה"כ 6 יח"ד במקום   ב. 

4 לכל מגרש, לפי סעיף 62א)א()8( לחוק. 
קביעת גובה בניינים לשלוש קומות במקום שתי קומות +   ג. 

עלית גג, מבלי לשנות את הגובה המרבי 
המאושר במטרים, לפי סעיף 62א)א()4א( לחוק.    

התרת בניית מדרגות חיצוניות במרווחים כשינוי לתכניות   ד. 
62א)א(4  סעיפים  לפי  ו–מכ/300א  מכ/300  המאושרות 

ו–62א)א(5 לחוק. 
הבטחת זיקת הנאה למעבר כלי רכב, ברוחב 4 מ', בתחום  ה. 
חלקה 587 לטובת חניה בחלקה 588 והבטחת זיקת הנאה 
בתחום חלקה 588 לטובת חלקה 586 ברוחב 4 מ' לפי סעיף 

62א)א(19 לחוק. 
התרת מסדים וקירות תומכים בגבהים שונים )עד 5 מ'( לפי   ו. 
תכניות  להוראות  כשינוי  השטח  לפני  בהתאמה  הנדרש, 

מכ/300 ו–מכ/ 300א' לפי סעיף 62א)א(5 לחוק. 
הגדלת תכסית מ–50% ל–55%, לפי סעיף 62א)א()5( לחוק.   ז. 

לאשר  שניתן  למטרה  ממטרה  שרות  שטחי  ניוד  התרת   ח. 
בהקלה, לפי סעיף 62א)א()9( לחוק. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
בקרקע,  מעונין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 



ילקוט הפרסומים 7543, י"ז בתמוז התשע"ז, 11.7.2017  7584

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.
שירי חגואל סיידון  

מ"מ יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה נתניה  

מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי לתכנית מתאר מס' 
410-0368068

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

המרכז, מופקדת תכנית שינוי מתאר מס' 410-0368068

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 1271 / 1 

שינוי 1204 / 14 
כפיפות 2000 

שינוי במ / 2000 / 14

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
הרצל בנימין זאב מס' בית: 49

גושים חלקות:
גוש: 6383 מחלקה: 18 עד: 18 שלם

מטרות התכנית:
תוספת יח"ד, קומות ושינוי בקווי בניין. 

הוראות התוכנית: 
תוספת 3 יח"ד מ-9 יח"ד ל-12 יח"ד )עפ"י סעיף 62א )א(8(.    .1
שינוי בינוי מ-5 קומות ע"ע + ח. על הגג ל-5 קומות ע"ע    .2

+ 2 קומות חלקיות )עפ"י סעיף 62 א)א(5(. 
הרחבת דרך רח' הרצל ב-2.5 מ' )עפ"י סעיף 62א )א(2(.    .3

)עפ"י  א'-ז'  קומות  הבניין:  גובה  לכל  בניין  בקווי  שינוי    .4
סעיף 62א )א(4(: 

קו בניין לרח' הרצל מ–7.5 מ' ל–5.0 מ' לאחר הרחבת רח' הרצל.   
צדדי-מערבי  בניין  קו  מ'.  ל–5.0  מ'  מ–6.0  אחורי  בניין  קו    

מ–4.0 מ' ל–2.0 מ'. 
קו בניין צדדי-מזרחי 4.0 מ'.    

סעיף  )עפ"י  העיקרי  לשטח  מ"ר   124 סה"כ:   ,20% תוספת    .5
62א )א(16(. 

תוספת 71 מ"ר שטחי שרות, השלמה ל–57% משטח עיקרי    .6
עילי ותוספת שטחי שרות עבור הקומה המפולשת )עפ"י 

סעיף 62א )א(8(. 

הוראות התוכנית:
תוספת 3 יח"ד מ-9 יח"ד ל-12 יח"ד )עפ"י סעיף 62א )א(8(.    .1
שינוי בינוי מ-5 קומות ע"ע + ח. על הגג ל-5 קומות ע"ע    .2

+ 2 קומות חלקיות )עפ"י סעיף 62א )א(5(. 
הרחבת דרך רח' הרצל ב-2.5 מ' )עפ"י סעיף 62א )א(2(.    .3

)עפ"י  א'-ז'  קומות  הבניין:  גובה  לכל  בניין  בקווי  שינוי    .4
סעיף 62א )א(4(: 

קו בניין לרח' הרצל מ–7.5 מ' ל–5.0 מ' לאחר הרחבת רח' הרצל.   
קו בניין אחורי מ-6.0 מ' ל-5.0 מ'.   

קו בניין צדדי-מערבי מ-4.0 מ' ל-2.0 מ'.   
קו בניין צדדי-מזרחי 4.0 מ'.   

טל'  רמלה,  הממשלה  קרית   ,91 הרצל  כתובת:  מרכז,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .08-9788444

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 
יאיר רביבו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה לוד  

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
408-0499103

נת/מק/7/553/ג - מתחם מכבי הישן - נווה אביבים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965 , כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז וועדה 
 ,408-0499103 מס'  מפורטת:  תוכנית  מופקדת  מרכז  מחוזית 

הוראות-13, תשריט -9

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי נת/2/192
שינוי נת/7/400
שינוי נת/7/553

שינוי נת/7/553/א

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
רשות מקומית - נתניה.

שכונה: נאות הרצל. צפון מזרח נתניה, הסמוך למחלף נתניה. 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8267 חלקי חלקות: 201, 270, 635

עיקרי הוראות התכנית:
ביטול תכנית נת/מק/7/553/ב )408-0206219(   .1

איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים עפ"י סעיף 62א)א( )1(    .2
לחוק.

תוספת קומה מ–2 קומות מרתף + 19 קומות ע"ע ל–2 קומות   .3
 + גבוהה  כניסה  קומת  מעל  מגורים  קומות   20  + מרתף 

קומה טכנית עפ"י סעיף 62א)א( )4א( לחוק.
תוספת יח"ד מ–280 יח"ד ל–350 יח"ד עפ"י סעיף 62א)א( )8(   .4

לחוק.
הרחבת תוואי הדרך עפ"י סעיף 62א)א( )2( לחוק.  .5

עפ"י  המגורים  שטחי  ע"ח  )שצ"פ(  ציבור  שטחי  הגדלת    .6
סעיף 62א)א( )3( לחוק.

שינוי לבינוי עפ"י סעיף 62א)א( )5( לחוק.   .7
שינוי קווי בנין עפ"י סעיף 62א)א( )4( לחוק.   .8

ניוד שטחי שרות מתת קרקע לעל קרקע עפ"י סעיף 62א)א()9(    .9
לחוק.

ניוד שטחים עיקריים לשטחי שרות עפ"י סעיף 62א)א()9( לחוק.   .10
ביטול וקביעת זיקות הנאה עפ"י סעיף 62א)א( )19( לחוק  .11

 8.30 משעה  א,ד,ה  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בקרקע  מעונין  כל   16.00 עד   12.00 משעה  ב,  וביום   11.30 עד 
בבנין או בכל 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 
מבין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
 09-8603170 טלפון:  נתניה,  ספיר,  ק.  אזה"ת   ,6 הצורן  ובנייה, 
ערר   / המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  התנגדות  העתק 

)כתובת: רח' הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444(.
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איחוד וחלוקה בהסכמה לפי סעיף 62א)א(1.  ו. 
שחזור מבנה לשימור.  ז. 

שינוי בקו בניין לכיוון דרום מ-4 מ' ל-0 מ' ולכיוון צפון  ח. 
)צד( 4.0 מ' לכל הקומות עפ"י סעיף 62א' )א(4 לחוק. 

קביעת קו בניין לכיוון צפון בייעוד מסחר ומגורים )בקטע  ט. 
בלבד,  הבינוי  בנספח  כמצויין  במגורים(  הגובל  הנקודתי 

עפ"י סעיף 62 א)א( 4 לחוק. 
מגורים  ומבנה  לשחזור  מבנה  בין   6.6 של  מרחק  קביעת  י. 
סעיף  עפ"י  כמחייב  בינוי  בנספח  שמופיע  כפי   מזרחי, 

62א )א( 4 לחוק. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11/9/2015 ובילקוט פרסומים 7125, עמ' 372, בתאריך 15/10/2015

ניתן לראות התכנית במח' מידע בעירית פ"ת ע"פ קביעת תור 
מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   03-9053111 בטלפון  מראש 
מרכז, כתובת: הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444 כל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל. 
אוריאל בוסו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה פתח תקווה  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מס' 
רצ/ מק/136/22/1 - 413-0347153 

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לציון,  ראשון 
מרכז מופקדת תכנית מתאר רצ/ מק/136/22/1 - 413-0347153

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית רצ/22/1

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון

כתובות: מלאכי 10, ראשון לציון.

גושים וחלקות בשלמותן:
גוש: 4246, חלקה: 75

עיקרי הוראות התכנית:
62א)א(1  סעיף  עפ"י  בעלים,,  בהסכמת  במגרש  חלוקה  ביצוע 

לחוק התכנון והבנייה.
שינוי קוי בנין עפ"י מצב המבנים בתא שטח A75 בלבד עפ"י 

62א)א( 4 לחוק התכנון והבנייה.

כל המעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין 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 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה, הכרמל  בעתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
העתק   03-9547905 פקס:   9547577-03  : טלפון  ראשל"צ,   20
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, 

קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 9788444-08.

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 

סעיף  )עפ"י  העיקרי  לשטח  מ"ר   124 סה"כ:   ,20% תוספת    .5
62א )א(16(. 

תוספת 71 מ"ר שטחי שרות, השלמה ל-57% משטח עיקרי    .6
עילי ותוספת שטחי שרות עבור הקומה המפולשת )עפ"י 

סעיף 62א )א(8(. 

בבניין  תכנוני  מידע  במח'  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
בימים  בטלפון:03-9053111.  מראש  תורים  זימון  ע"פ  העירייה 
לעיין  ניתן  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 
בתכנית גם באתר של עיריית פתח-תקווה בדר הבאה: הנדסה 
– מרכז מידע תכנוני – איתור תוכניות בניין עיר. כל המעוניין 
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן   , התכנית  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  הודעה 
המקומית לתכנון ובנייה, בניין תפארת העיר רח' שפיגל 3 פ"ת. 
שעות קבלת קהל: בימים א, ג, ה, בשעות: 8.30 – 12.00 , ביום ג' 

אחה"צ בשעות 16.00 - 18.00 טלפון- 03-9053111 

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  עו"ד  תצהיר  ובלווי  הנימוקים  בפירוט  בכתב 
התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן  העובדות 
חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  סדרי   ( והבנייה 

וסדרי עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
4100115600

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

 .4100115600

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות 2000 

שינוי 563

כתובות: 
רחוב: פינסקר מס' בית: 23

רחוב: ברוד מכס מס' בית: 11

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6375 מחלקה: 94 עד: 94 שלם

מטרות התכנית:
שחזור מבנה לשימור במרכז העיר )תא שטח 2(, קביעת הוראות 

בינוי ל-2 מבני מגורים זהים בתאי שטח נפרדים )2,3(. 

עיקרי הוראות התכנית 
תוספת 1 קומה מ- 5 קומות על עמודים + חדרים על הגג  א.  
ל-6 קומות על עמודים + חדרים על הגג במבנה למגורים 

בתא שטח 3. 
+חדרים  מסחר  קומת  על  קומות  מ-3  קומות   2 תוספת  ב. 
על הגג ל-6 קומות על עמודים + חדרים על הגג במבנה 
מגורים ומסחר בתא שטח 2 על פי סעיף 62 א )א( 5 לחוק. 

תוספת יח"ד מ- 13 יח"ד ל- 24 יח"ד 12 יח"ד לכל מבנה  ג.  
ללא תוספת שטח עיקרי על פי סעיף 62 א )א( 8 לחוק. 

העברת זכויות מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ומסחר מבלי  ד.  
לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבנייה בתכנית, 

עפ"י סעיף 62א' )א(6 לחוק. 
העברת שטחים ביעוד "מסחר ומגורים" ממסחר למגורים.  ה. 
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מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית שינוי למתאר מס'
 414-0363754

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
רחובות, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ועדה 
מחוזית מרכז מופקדת תוכנית שינוי למתאר מס' 414-0363754, 

רח/מק/116/1250 משה מזרחי 17

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל רח/1250 

כפיפות ל רח/2000 / ב / 1 
כפיפות ל רח/2000 / ב / 6 
כפיפות ל רח/2000 / ג / 2 

שינוי ל רח/2000 / י 
כפיפות ל רח/מק / 2000 / ב / 3 
כפיפות ל רח/מק / 2000 / ג / 3 

כפיפות ל רח/תמא / 4 / 2 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: רחובות

רחוב: מזרחי משה מס' בית: 17

גבולות התכנית:
גוש: 3697 מחלקה: 122 עד: 122 חלקי 

מטרת התכנית: 
תוספת יח"ד, שטח עיקרי, ושינוי קו בניין קדמי ואחורי לבניית 

בניין חדש. 

עיקרי הוראות התכנית:
סעיף  לפי  מ"ר(,   142( ב–20%  הבנייה  שטחי  הגדלת    .1

62א)א(16א)1( לחוק. 
מנכ"ל  חוזר  עפ"י  קטנות,  יח"ד   2 מתוכם  יח"ד   6 תוספת    .2
סעיף  לפי   6 במקום  יח"ד   12 ס"ה   ,3/2011 הפנים  משרד 

62א)א(8 לחוק. 
תוספת קומה חמישית כך שיהיו 5 קומות+קומת עמודים    .3
במקום 4 קומות+קומת עמודים, לפי סעיף 62א)א(4א' לחוק. 
קו עם  )יישור  מ'   5 מ' במקום  בניין קדמי ל-3.8  קו  שינוי    .4
בניינים גובלים( ואחורי ל-5.0 מ' במקום 6.0 מ' לפי סעיף 

62א)א(4 לחוק. 
קביעת קו בנין למרפסות, 1.8 מ' לרח' משה מזרחי ו–3.0 מ'    .5

בקו בניין אחורי, לפי סעיף 62א)א(4 לחוק. 

ובשעות  בימים  ובנספחים  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
פרט  בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעונין  כל   www.rehovot.muni.il
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 
רחובות  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
רח' בילו 2, רחובות. העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה 

המחוזית )כתובת הרצל 91,רמלה טלפון: 08-9788444(.

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 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

עבודתו(, תשמ"ט-1989. 

וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 
בתצהיר  המלווה  ההתנגדות  בכתב  תשמ"ט-1989.  עבודתו(, 
שם,  שיכללו  המתנגד  פרטי  התכנית  מס'  את  לציין  יש  עו"ד 

כתובת, טלפון ונייד.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' רצ/מק/3/28/50/1 
413-0374009 -

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לציון,  ראשון 
מרכז מופקדת תכנית מתאר רצ/מק/3/28/50/1 - 413-0374009 

מונה תדפיס הוראות: 19, מונה תדפיס תשריט: 18

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ/מק/28/50 שינוי  

ממ/8005 כפיפות 
רצ/1/1  

רצ/במ/50/50/1  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון

כתובות: רח' הברושים 22,24.

גושים וחלקות בשלמותן:
גוש: 3628, ח"ח: 8

עיקרי הוראות התכנית:
תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים ושינוי בקווי בניין.

איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים ללא שינוי בשטח   .1
הכולל של כלל יעוד הקרקע.

שינוי קווי הבניין.  .2
הריסת מבנים קיימים עפ"י המסומן בתשריט.  .3

ביטול הוראה להריסת מבנים קיי מים המסומנים להריסה   .4
על פי תכנית מאושרת.

כל המעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין 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 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה, הכרמל  בעתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
העתק   03-9547905 פקס:   9547577-03  : טלפון  ראשל"צ,   20
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, 

קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 9788444-08.

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 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 
בתצהיר  המלווה  ההתנגדות  בכתב  תשמ"ט-1989.  עבודתו(, 
שם,  שיכללו  המתנגד  פרטי  התכנית  מס'  את  לציין  יש  עו"ד 

כתובת, טלפון ונייד.

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה ראשון לציון  
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: רעננה

ישוב: רעננה, רחוב: התעשייה 8, רעננה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8981 חלקה: 53

מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה, לצורך הקמת מבנה מסחר ותעסוקה.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת אחוזי בנייה כוללים מ–145% ל–295% מעל מפלס    .1

הקומה הקובעת, לפי רע/3000 סעיף 26.4.
שינוי יעוד "מסחר, משרדים ותעשיה" ל"מסחר ותעסוקה"    .2

לפי רע/3000, פרק 8, סעיף 26.
קביעת גובה הבנין ומס' קומות.   .3

הוספת שטחי שירות בתת הקרקע הנדרשים לחניה ושטחי    .4
עזר.

קביעת הוראות בינוי.   .5
קביעת הפקעה לדרך מוצעת ברוחב 3 מ' בחזית הדרומית    .6

של המגרש.
המגרש  של  הצפוני  בחלקו  לציבור  מעבר  זיקת  קביעת    .7

ברוחב של 3 מ'. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
וכן באתר האינטרנט של  המשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
בקרקע,  מעונין  כל   www.raanana.muni.il.  - רעננה  עיריית 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך עפ"י סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ההתנגדות  העתק  רעננה,  ג'  קומה   ,4 החרושת  רחוב  ובנייה, 
מרכז  ובנייה-מחוז  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

)כתובת: הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444(.

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

תשמ"ט - 1989. 
איתן גינזבורג  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה רעננה  

מרחב תכנון מקומי גזר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית מס' 
 426-0465047

שם התכנית : גז/מק/26/11 - משמר דוד 
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 
 426-0465047 מס'  מקומית  מפורטת  תכנית  מופקדת   גזר 

)גז/מק/26/11( גרסת: הוראות - 18 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

גז/13/11  שינוי 

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תוכנית שינוי למתאר מס' 
רח/414-0289660 

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
414- מס',  למתאר  שינוי  תכנית  אישור  בדבר   ,1965 תשכ"ה 
לתכנית  ואיזון  טבלאות הקצאה   - רח/מק/2005/י/1   ,0289660

רח/2005/י. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ל רח/2000 / ב / 6 

כפיפות ל רח/2005 / י 
כפיפות ל רח/2005 / יא 

כפיפות ל רח/תמא / 4 / 2 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: רחובות

גבולות התכנית:
צפונית למכון ויצמן.

גושים וחלקות: 
גוש: 3695 מחלקה: 26 עד: 26 חלקי 
גוש: 3695 מחלקה: 37 עד: 38 שלם 
גוש: 3695 מחלקה: 42 עד: 43 שלם 

מטרת התכנית: 
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק. 

עיקרי הוראות התכנית:
תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים, עפ"י פרק ג'    .1
החדשה  החלוקה  רישום  והבנייה.  התכנון  לחוק  ז'  סימן 

יערך בהתאם לסעיף 125 לחוק. 
השטחים הציבוריים יופקעו על פי פרק ח' לפי סעיף 188    .2

לחוק התכנון והבנייה. 

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעתונים ביום 3/3/2017 
ובילקוט הפרסומים 7468, עמ' 4392, בתאריך 16/3/2017 

נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון  התוכנית האמורה 
ולבנייה רחובות, רח' בילו 2, טל' 08-9392294 ומשרדי הוועדה 
המחוזית )כתובת הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444(. כל מעוניין 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  ובנספחים  בתכנית  לעיין  רשאי 

האמורים פתוחים לקהל .
רחמים מלול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה רחובות  

מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
416-0339630

שם התכנית: רע/מק/-844, התעשייה 8, רעננה.
והבנייה  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
ובנייה מחוז מרכז,  ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון  רעננה, 
רע/מק/-844  416-0339630 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 

התעשייה 8, רעננה. גרסת: הוראות- 14, תשריט-7.

המהווה יחס לתכניות הבאות: 
שינוי- רע/330/1/א 

כפיפות - רע/3000
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גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8804 מחלקה: 134 עד: 134 בשלמות

מטרות התכנית: 
1. הוספת שטח בנייה עיקרי לחלקה.

2. הוספת קומה.

עיקרי הוראות התכנית: 
10 מ"ר לכל אחת מחמשת  50 מ"ר שטח עיקרי -  הוספת    .1
יחידות הדיור בגוש 8804, חלקה 134 לפי סעיף 62א)א(17 ב.

הוספת קומה מעל הקרקע מ–2 ל–3 קומות בגובה 9 מ' לגג    .2
משופע לחמשת יחידות הדיור במגרש, לפי סעיף 62א)א(9.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 ,49945 ירק  נוה   500 ת.ד.  קרית המועצה  דרום השרון,  ובנייה, 
טלפון: 03-9000560, העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה 
המחוזית )כתובת: הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלפון: -08

 .)9270170

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

תשמ"ט - 1989. 
מוטי דלג'ו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה דרום השרון  

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית 
מס' 453-0246009

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 453-0246009 

שינוי לתכנית / כפופה לתכניות 
שינוי ל זמ/511 

כפיפות ל זמ/5/500 
כפיפות ל זמ/511/א 

כפיפות ל זמ/800 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: גדרה , כתובת: פינס מס' 72

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 3874 מחלקה: 82 עד: 82 חלקי
גוש: 3874 מחלקה: 83 עד: 83 חלקי

גוש: 3874 מחלקה: 112 עד: 112 חלקי

מטרות התכנית:
הוספת יחידת דיור ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות    .1

עיקריות.
הגדלת כיסוי הקרקע.   .2

הקטנת גודל מגרש מינימלי עבור 2 יח"ד.   .3
לקומות  קומת הגג  בין  מ"ר   30 זכויות מאושרות עד  ניוד    .4

התחתונות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: משמר דוד

x 190611 :קואורדינטה
 636640y :קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 5143, מוסדר, חלקי חלקה: 34

מטרת התכנית:
הוספת שטח עיקרי מעל לקרקע.

תוספת  מבוקשת  כן  )על  המרתף  לקומת  עיקרי  שטח  הוספת 
קומה( והוספת שטח שירות לקומת המרתף.

הוספת קומה.
הגבהת שטח השירות לקומת המרתף מגובה 2.20 מ' לגובה 2.40 מ'.

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת שטח עיקרי של 47 מ"ר לפי סעיף 62א)17()ב(.  .1

20 מ"ר מהשטח העיקרי המבוקש הינו לקומת המרתף ו–27   
מ"ר מהשטח העיקרי המבוקש הינו לשטחים עיקריים מעל 

הקרקע.
תוספת שטח שירות תת קרקעי של 65 מ"ר לפי סעיף 62א)15(.  .2
תוספת קומה 3 קומות במקום 2 קומות לפי סעיף 62א)א()9(.  .3
לפי סעיף  מ'  ל–2.70  מ'  בינן צידי שמאלי מ–3.0  קו  שינוי   .4

62א)א()4(.
מ'   2.20 מגובה  המרתף  בקומת  השירות  שטחי  הגבהת   .5

לגובה 2.40 מ' לפי סעיף 62א)א()9(.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. 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 
בעיתונים, למשרדי: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזר, בית 

חשמונאי ד.נ. שמשון 99798 טלפון: 08-9274082

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

תשמ"ט-1989.

פטר וייס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה גזר  

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
417-0377358

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  השרון,  דרום 
מרכז, מופקדת תכנית מפורטת מס' 417-0377358 - תוספת זכויות 

בנייה וקומה בגוש 8804, חלקה 134 - מתן שד/מק/43/9/104. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי שד/במ/9/104/א/2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: דרום השרון

מתן
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מטרת התכנית:
הערה  גז/2/414  בתוכנית  משקי  חקלאי  ביעוד  במגרשים  א.  
מס' 18 קובעת שקו בנין למגורים לא יהיה יותר עמוק מ–45 

מ' מהגבול הקידמי.
מוצע לשנות קו בניין אחורי כך שניתן יהיה למקם בנייה  ב.  

בקו 0 בתחום השטח הצהוב עפ"י התכנית התקפה.
אין שינוי בזכויות הבנייה. ג.  

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
חבל מודיעין, כתובת: רח' מודיעים 10 שוהם ד.נ. מרכז 73100, 
טלפון: 03-9722887. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה 

המחוזית כתובת: שד' הרצל 91 רמלה טלפון: 08-9788444.

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
424-0116350

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, על אישור תכנית מפורטת מס' 424-0116350 - 
שינוי בקו בניין קדמי )מערבי( וניוד זכויות בנייה בין הקומות. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 424-0117259

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חבל מודיעין

הסיגלון , רנתיה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 5727 חלקי חלקות: 89

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בקו בניין קדמי )מערבי( וניוד זכויות הבנייה בין קומות>!

מטרת התכנית:
, במקום קו בניין 3.0 מ' על  שינוי קו בניין קדמי )מערבי(    .1
פי הוראות תכנית מס' 424-0117259 לקו בניין 0 בהתאם 

לסעיף 62 א )א( )4( לחוק תכנון והבנייה.
סעיף  פי  על  כניסה  לקומת  א'  מקומה  בנייה  זכויות  ניוד    .2 

62א)א()6( לחוק תכנון והבנייה.
לחוק  62א)א()9(  סעיף  פי  על  המאושרת  התכסית  הגדלת    .3

תכנון והבנייה.

מס'  הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7285 מיום י"ג סיון תשע"ו בעמוד 7816.

שמעון סוסן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה חבל מודיעין  

תוספת 6% שטח עיקרי בהקלה בתב"ע החלה לפני אוגוסט    .5
.1989

ניוד עד 6 מ"ר שטח שרות ליח"ד משטח חניה מקורה למחסן   .6
חיצוני.

עיקרי הוראות התכנית:
ללא  אחת  יח"ד  במקום  משותף  בקיר  דיור  יחידות  שתי    .1
סעיף  עפ"י  עיקריות  למטרות  השטחים  כל  סך  הגדלת 

62א)א(8 בסמכות ועדה מקומית.
הגדלת כיסוי הקרקע מ 30% ל 35% ככל ענין שניתן לבקשו    .2

כהקלה עפ"י סעיף 62א)א(5 בסמכות ועדה מקומית.
הקטנת גודל מגרש מינימלי עבור 2 יח"ד מ–750 מ"ר ל–687    .3

מ"ר עפ"י סעיף 62א)א(7 בסמכות ועדה מקומית.
לקומות  קומת הגג  בין  מ"ר   30 זכויות מאושרות עד  ניוד    .4
סעיף  עפ"י  כהקלה  לבקשו  שניתן  ענין  ככל  התחתונות 

62א)א(9 בסמכות ועדה מקומית.
תוספת 6% שטח עיקרי בהקלה בתב"ע החלה לפני אוגוסט    .5
62א)א(9  סעיף  עפ"י  כהקלה  לבקשו  שניתן  ענין  1989ככל 

בסמכות ועדה מקומית.
מקורה  חניה  משטח  ליח"ד  שרות  שטח  מ"ר   6 עד  ניוד   .6
למחסן חיצוני עפ"י סעיף 62א)א(9 בסמכות ועדה מקומית.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים - הארץ ביום 
ביום  דרום  כאן   ,17/02/2017 ביום  היום  ישראל   ,16/2/2017
17/2/2017 ובילקוט פרסומים 7451, מיום 16/02/2017 עמ' 3663.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה "זמורה" בניין מרכז ביל"ו צומת עקרון )על כביש 411(, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

רון מוסקוביץ'  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה זמורה  

מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
424-0465153

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל 
מרכז,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מודיעין, 
 - חמ/מק/38/414   -  424-0465153 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 

בית נחמיה. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי גז/2/414

כפיפות גז/2/414/א
כפיפות גז/1000

כפיפות משמ/107/גז

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חבל מודיעין

בית נחמיה

עיקרי הוראות התכנית: 
מהגבול  מ'  מ-45  חקלאיים  במשקים  אחורי  בנין  קו  שינויי 
הקידמי ל-0 בתחום המיועד למגורים עפ"י סעיף 62א)א(4 לחוק 

תכנון ובנייה.>!
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מטרת התכנית:
הסדרת חצר אנגלית מחוץ לקווי בניין וגישה דרכה למרתף לפי 

סעיף 62א )א( סעיף קטן 5 וסעיף 62א )א( סעיף קטן 4. 
במרווח של 1.50 מ' מגבול המגרש ובעומק רצפת המרתף. 

עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת חצר אנגלית מחוץ לקווי בניין וגישה דרכה למרתף לפי 

סעיף 62א )א( סעיף קטן 5 וסעיף 62א )א( סעיף קטן 4. 
במרווח של 1.50 מ' מגבול המגרש ובעומק רצפת המרתף. 

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים א,ג,ה, ובשעות -8.00
מעונין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים  שבהם   12.00
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ע"י 
ההודעה  של  פירסומה  ממועד  יום   60 תוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ובנייה, בן ציון גליס 9 פתח תקווה, טלפון: 03-9302051. 
)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

הרצל 91, רמלה, טלפון: -9788444 08(.

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

תשמ"ט - 1989.
משה פרץ  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מצפה אפק  

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת מס' 
עח / מק / 151 / 13

שם התכנית: 409-0203042,בת חפר, פינקלשטיין, 
הגדלת שטח יחידת דיור והסדרת קווי בניין.

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מפורטת  תכנית  שינוי  אישור  בדבר   תשכ"ה-1965, 

409-0203042, עח/מק/151/13. גרסת: הוראות- 14, תשריט– 8.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות עח / 200 

שינוי עח / במ / 151 
כפיפות עח / מק / 151 / 10

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ.א עמק חפר

ישוב: בת חפר
הקו הכחול כמסומן בתשריט.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8726 מחלקה: 114 עד: 114 שלם 

מגרש: 703 מתוכנית: עח/במ/151

מטרת התכנית:
קיימת  לבנייה  אחת  ליח"ד  שטח  ותוספת  בנין  קווי  שינוי 

ביחידת דיור הצפונית בחלקה 114 גוש 8726. 

הוראות התכנית: 
הסדרת הבינוי הקיים ביחידת דיור הצפונית בחלקה 114, גוש 

8726. הצפונית כמפורט: 

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית 401-0451591
והבנייה  89 לחוק התכנון  נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 
מס'  מקומית  מפורטת  תכנית  הפקדת  בדבר  התשכ"ה-1965 

 401-0451591

המהווה שינוי לתכניות מקומיות: 
חש/2/10,  חש/15/10,  משמ/47,  חש/10/10,  חש/4/2,  חש/3/2, 

חש/2/10 ד', חש/מק/29/2, חש/11/10

בשטח כלולים בתכנית ומיקומם: 
מושב בני ציון

גושים וחלקות:
גוש: 8042, חלקי חלקה: 88

שטח התכנית: 15.197 דונם

עיקרי הוראת התכנית:
הוספת 50 מ"ר שטח עיקרי  .1

שינוי הוראות בינוי ע"י ניוד שטח עיקרי בין יחידות הדיור   .2
המותרות לבנייה.

כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
וכן הזכאי לכך על-פי סעיף 100  ידי התכנית  עצמו נפגע על 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של 
הועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין  ההודעה המאחרת 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק  ובנייה,  לתכנון  המקומית 

הועדה המחוזית. 

התנגדות לתכנית תתקבל ולא תידון, אלא אם כן הוגשה בכתב 
בפירוט הנמקות וליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן 

היא מסתמכת.

חוף- המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
וכן   ,09-9596505 טלפון   60990 מיקוד  שפיים  קיבוץ  השרון 
טלפון   91 הרצל  רחוב  ברמלה  המחוזית  הועדה  במשרדי 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעונין  כל   .9788444-08

שהמשרדים אמורים להיות פתוחים לקהל.

אלי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חוף השרון  

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
455-0500959, מק/4208

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  אפק,  מצפה 
גרסת   .455-0500959 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מרכז, 

הוראות:9, גרסת תשריט: 7.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות: ממ/23/534/ג/1, ממ/מק/5/4100, ממ/23/534/ג/.2

 שינוי: ממ/במ/4100, ממ/מק/2/4100, ממ/מק/3/4100.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: סביון

רחוב: הדרור 5 , סביון

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 7253 חלקות במלואן: 97
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מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת מס' 
207-0486928

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
צפון,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  טבריה, 
גרסת:   207-0486928 מס'  מפורטת  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות - 6 תשריט - 7

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 ג / 6600

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית: טבריה.

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 15286 חלקה בשלמות: 93 

עיקרי הוראות התוכנית :
שינוי קו בנין צידי דרום מזרחי מ 1.5 מ' ל- 0.73 מ' ול 0.62 מ'.

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין 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 
טבריה  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי   , בעיתונים 
התנגדות  העתק   ,04  –  6739526 טלפון:   ,508 ת.ד.  הארץ  טבור 
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: נצרת עלית, טלפון: 

.)04 – 6506508

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

תשמ"ט – 1989.

מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס' 
 207-0453761

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

207-0453761 גרסת: הוראות - 11 תשריט - 5

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
9 / 12 / 1 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
רשות מקומית: טבריה.

גושים וחלקות: 
גוש: 15282 מחלקה: 40 עד: 40 שלם

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בהוראות בנייה בהתאם למצב קיים בשטח. 

שינוי בהוראות וזכויות בנייה 
שינוי בקווי בנייה 

שינוי תכסית בנייה 

הגדלת שטח למטרות עיקריות ב 21 מ"ר מ–160 מ"ר ל–181   .1
מ"ר. המהווים 7% משטח המגרש, לפי סעיף 62א)א(17)ב( 

לחוק. 
שינוי קו בניין אחורי בצד מזרח מ–6 מ' ל–2.80 מ'. לבנייה   .2

קיימת, לפי סעיף 62א )א( 4 לחוק. 
שינוי קו בניין צדדי בצד צפון לפרגולה מ–3 מ' ל–0 מ', לפי   .3

סעיף 62א )א( 4 לחוק. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
24/3/2017 ובילקוט פרסומים 7490, עמ' 5304, בתאריך 27/4/2017.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 09-8981661 טלפון:  רופין,  מדרשת  ליד  חפר"  "עמק  ובנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז מרכז, כתובת: הרצל 91, קריית 
הממשלה רמלה, טלפון: 08-9788466. כל המעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

רן אידן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה עמק חפר  

מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
456-0489096

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 456-0489096, 

גרסת הוראות: 5 גרסת תשריט: 4

המהווה שינוי לתכניות:
בר/69/353

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: גדרות

ישוב: עשרת

גושים וחלקות:
גוש: 4984 מחלקה: 365 עד: 365 חלקי

מטרות התכנית:
הקטנת קו בניין קדמי )צפוני(.

עיקרי הוראות התכנית:
בסמכות  וזאת  מ'  ל–4  מ'  מ–5  )צפוני(  קדמי  בניין  קו  שינוי 
הוועדה המקומית, עפ"י סעיף 62א)א()4( לחוק התכנון והבנייה.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7/4/2017 ובילקוט הפרסומים 7490 עמ' 5305 בתאריך 11/6/2017.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה שורקות דואר גבעת ברנר 60948, טל' 08-9412991 וכן 
במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז קריית 
כל   .08-9788444 טל'   ,72430 רמלה   91 הרצל  שד'  הממשלה 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

משה קזולה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה שורקות  
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ג/9216
יק/מק/03/6539

המהווה כפיפות לתכניות הבאות:
ג/18486
ג/20678
ג/20861

יק/מק/02/297

יזם: דב הרצל

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
שטח התכנית: 1383.000 מ"ר

ישוב: יקנעם עלית, כתובת: לילך 4

גושים וחלקות: 
גוש: 11094 : חלקי מחלקה: 194 עד: 194 : שלם 

מגרשים:
מגרש: 194 שלם 

מטרות:
 פיצול יח"ד קיימת לשניים בשני מפלסים, סה"כ יהיו 7 יח"ד 

במקום 6 והסדרת קווי בנין. 

עיקרי הוראות התכנית:
ע"י  יח"ד  ל-2  מ-1   194A מס'  שטח  בתא  יח"ד  תוספת   .1
חלוקת דירה קיימת לדירה בק"ק ודירה בק"א ללא שינוי 

בזכויות בנייה. 
הסדרת קווי בנין.   .2

מתן הוראות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני בהתאם   .3
הסדרת קווי בנין.   .4

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30/12/2016 ובילקוט הפרסומים 3043 בתאריך 01/02/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
04-9596095 פקס  1, טלפון:  רח' צאלים   , יקנעם עילית  ובנייה 
:04-9591668 דוא"ל: vaada@yoqneam.org.il, ובמשרדי הועדה 
המחוזית, נצרת עילית. כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עירית טלמור  
מהנדסת העיר, יקנעם עילית  

מרחב תכנון מקומי מעלות - תרשיחא

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
223-0270710

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

223-0270710

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפופה ל- ג / 16653 

שינוי לתכנית ג / 3019 
שינוי לתכנית גנ / 17013 

כפופה ל- תממ2 / 9

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ע. מעלות תרשיחא

ללא גושים וחלקות:
שטח בנוי

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
24/3/2017 ובילקוט פרסומים 7484, עמ' 5061, בתאריך 6/4/2017. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה ועדה מקומית טבור הארץ ת.ד. 508, טל' 6739526 – 04 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז משרד הפנים ועדה מחוזית, 
כתובת: נצרת עלית. טל' 6508508 – 04. כל המעוניין ראשי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אליהו זיגדון  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה טבריה  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
254-0462853

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
יזרעאלים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,

מופקדת תכנית מפורטת מס' 254-0462853.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי יז/מק/04/12407 

שינוי ג/12407

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 17286 חלקי חלקות: 8, 9

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקווי בניין גוש 17286 חלקה 8-9 - שריד 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כלמעונין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, מ.א. עמק 
יזרעאל טלפון: 04-6429660. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
טלפון:  עלית,  נצרת  הפנים,  משרד  )כתובת:  המחוזית  הועדה 

.)04-6508508

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

תשמ"ט - 1989.
עידו דורי  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה יזרעאלים  

מרחב תכנון מקומי יקנעם עלית

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
222-0381939

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
תשכ"ה- 1965 , בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 222-0381939 

- תוספת יח"ד במבנה קיים רח' הלילך 4, יוקנעם עלית

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ג/297

ג/6539
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מרחב תכנון מקומי נצרת עלית 

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
212-0391896

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  עילית,  נצרת 
תכנית  מופקדת   1753005 עילית,  נצרת   ,29 יצחק  מעלה  צפון, 

מפורטת מס' 212-0391896 - אז"ת ציפורית שלב ב'. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות ג/20179
כפיפות ג/8902

כפיפות ג/10349

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 17463 חלקי חלקות: 3

גוש: 17466 חלקי חלקות: 3, 10, 11, 25, 27

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בחלוקת שטחי בנייה והקמת תחנת שאיבה באזור תעשיה 

ציפורית שלב ב'.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה, רח' הגלבוע 16 נצרת עילית, טלפון: 04-6478828. העתק 
מעלה  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

יצחק 29, נצרת עילית , טלפון: 04-6508555(.

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

תשמ"ט - 1989. 
אלכס גדלקין  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה נצרת עלית  

מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
215-0446542

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
צפון,  ובנייה מחוז  לתכנון  ובמשרדי הועדה המחוזית  עפולה, 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 215-0446542 - עפולה - מסחר 

ועסקים. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/בת/180

שינוי ג/12567

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 המלאכה, עפולה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 16662 מחלקה: 65 עד: 65 חלקי

גוש: 16662 מחלקה: 131 עד: 131 חלקי

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 18877 מ חלקה: 83 עד: 83 שלם

מטרת התכנית : 
שינוי קווי בניין צידי ואחורי 

עיקרי הוראות התכנית :
לפי הוראות גנ/17013 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
29/9/2016 ובילקוט פרסומים 7181, עמ' 2586, בתאריך 10/1/2016. 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעונין  כל 
במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית  לקהל.  פתוחים  האמורים 
גוריון  בן  ובנייה "מעלות-תרשיחא"  הועדה המקומית לתכנון 
1, מעלות טלפון: 04-9578706 ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז 
צפון כתובת: מעלה יצחק 29, נצרת עלית, טלפון: 04-6508503, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 

האמורים פתוחים לקהל.

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה מעלות-תרשיחא  

מרחב תכנון מקומי נהריה 

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
210-0424184

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 210-0424184 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לתוכניות ג/4427 , ג/9088 , ג/במ/14

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: נהריה, פינת רחובות צבעוני והרצל .

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 19916 חלקה: 41 

גוש: 18134 חלק מחלקות: 1 ו- 25 בעבר

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת זכויות בנייה למגרש: 

תוספת שטח עיקרי % 20 לפי תיקון 101 .    .1
תוספת יח"ד מ-15 ל-26 יח"ד .    .2

תוספת שטח שרות 20% ל–11 יח"ד שהוספו מכוח תכנית זו.    .3
תוספת קומות מ-4 ל- 7 קומות.    .4

שינוי קו בניין צדדי מ- 4.0 מ' ל- 3.6 מ' .    .5
קביעת קו בניין גזוזטראות .   

שינוי בינוי ועיצוב אדריכלי - ביטול חובת בנית גג רעפים    . 6
ובנית גגות שטוחים . 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17/11/2016 ובילקוט פרסומים 7384, עמ' 941, בתאריך 23/11/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 04  -  9879891 טלפון:  נהריה,   ,19 הגעתון  שד'  נהריה,  ובנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון, כתובת: קרית הממשלה 
נצרת עלית, טלפון: 6508508 - 04. כל המעונין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

ז'קי סבג  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה נהריה  
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:700B מגרש ב.  
קו בניין קדמי ) דרומי(: 5 מ'.   -

קו בניין אחורי ) צפון מערבי(: 1.5 מ'.   -
קו בניין צידי שמאלי ) דרום מערבי(: 4.8 מ'.   -

קו בניין צידי ימיני ) צפון מזרחי(: 2.8 מ',   -
:700C מגרש ג.  

קו בניין קדמי )רחוב זוויתן- צפון מזרחי(: 6 מ'.   -
קו בניין אחורי )דרום מערבי(: 3 מ'.   -

קו בניין צידי שמאלי ) מערבי(: 1.4מ'.   -
קט בניין צידי ימיני ) מזרחי(: 5 מ'   -

חלוקת מגרש למגרשים על פי השימושים הנדרשים.   .2
קביעת גודל מגרש מינימלי   .3

הוספת שימוש למבני דת ומועדון נוער   .4

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
וכן  ידי התכנית  נפגע על  פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו 
כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים 
ולבנייה קצרין,  בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
המתנגד   .04-6969664 טל'   .12900 קצרין   ,28 ת"ד  שכתובתה: 
מחוז  המחוזית,  הוועדה  למשרדי  התנגדותו  העתק  ימציא 
הצפון, שכתובתה: משרד הפנים, נצרת עלית, טל' 04-6508508. 

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

שעליהן היא מסתמכת. 

דימי אפרצב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה קצרין  

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
260-0256784

מס' מקומי בבכ/מק/36/15/6778 "שינוי קווי בניין - 
דיר אל אסד"

והבניה  לחוק התכנון   89 לסעיף  הודעה, בהתאם  בזה  נמסרת 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
ובנייה  לתכנון  הוועדה המחוזית  ובמשרדי  הכרם,  בית  בקעת 
מחוז צפון מופקדת תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית מס' 

260-0256784, מס' מקומי בבכ/מק/36/15/6778.

המהווה  שינוי לתכנית:  
ג / 6778

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
שטח התוכנית:      0.84  דונם

ישוב: דיר אל אסד

גושים וחלקות:
גוש:    18813   : חלקי חלקי חלקות: 110 , 90 , 84-85

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בנין לפי המסומן בתשריט 

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

גוש: 16697 מחלקה: 87 עד: 87 בשלמות
גוש: 16697 מחלקה: 67 עד: 67 חלקי
גוש: 16697 מחלקה: 91 עד: 91 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
1.קביעת תוספת שטחי שירות כללי ושטחי שירות לחניה

2. הגדלת תכסית
3. הגדלת מס' קומות וגובה המבנה

4. שינוי קווי בניין

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
- עפולה, רחוב יהושוע 47 , עפולה טלפון: 04-6520344. העתק 
קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

הממשלה - משרד הפנים נצרת עלית, טלפון: 04-6508508(. 

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

תשמ"ט - 1989. 

שלמה מליחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה עפולה  

מרחב התכנון המקומי קצרין

הודעה על הפקדת תכנית מס' 220-0527317
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה 
, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה  תשכ"ה-1965 
צפון  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  קצרין 
מופקדת תכנית מפורטת ''מק/קצ/3/16015, רחוב זוויתן, מגרש 
700, רובע 11, קצרין'' שמס' 220-0527317. גרסת נתוני הוראות: 

6 , גרסת נתוני תשריט: 5.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ג/ 10844, שינוי ל-ג/ 16015. 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רחוב זוויתן, רובע 11 . 

גושים וחלקות:
גוש 201000, חלקות בחלקן 88

מטרת התוכנית: 
חלוקת המגרש לשלושה מגרשים בהתאם לשימושים הנדרשים. 
וכן  חינוך,  ומוסד  מתנ"ס(  )שלוחת  נוער  מועדון  כנסת,  בית 

הגדרת זכויות הבנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקווי בניין עפ"י תשריט:  .1

:700A מגרש א.  
קו בניין קדמי ) רחוב זוויתן- צפון מזרחי( : 0 מ'.   -

קו בניין אחורי ) דרום מערבי(: 0 מ'.   -
קו בניין צידי שמאלי ) רחוב יהודיה- צפון מערבי    -

(: 5 מ'.
קו בניין צידי ימיני )דרומי(: 1.5 מ'.   -



7595 ילקוט הפרסומים 7543, י"ז בתמוז התשע"ז, 11.7.2017 

ת.ד  הממשלה  ק.  )כתובת:  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא 
595 נצרת עילית, טלפון: 04-6508555(.

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

עבודתו(, תשמ"ט-1989.

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה גליל מזרחי  

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
262-0450429 - גלג/49/16/12735

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
גרסת   262-0450429 מס'  מפורטת  תכנית  ,מופקדת  הגליל  לב 

תשריט 4 ,גרסת הוראות 5 

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג/9169 

שינוי ג/12906 
שינוי ג/12735 

שינוי ג/668

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: סח'נין

ישוב: סכנין 

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 19313 חלקי חלקות: 111

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 

ובנייה, ת.ד.80 סכנין, טלפון 04-6746741.

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

תשמ"ט - 1989.

נביל דאהר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה לב הגליל  

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
209-0413062

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה, חרושת 48 
ת.ד 809 אז"ת כרמיאל, טלפון: 04-9027500. העתק ההתנגדות 
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון, ת.ד 

595 מצרת עלית.

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

תשמ"ט-1989.

אינג' סאמי אסעד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה בקעת בית הכרם  

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
251-0331371

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מזרחי,  גליל 
251-0331371 מונה תדפיס  צפון מופקדת תכנית מפורטת מס' 

הוראות 15, תשריט מצב מוצע 13

המהווה שינוי לתכניות הבאות : 
כפיפות ג / 11727
כפיפות ג / 13192

שינוי ג / 16919
כפיפות ג / 5148

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב : רומת הייב )אל בטוף(

גושים וחלקות: 
גוש: 17656 חלקי מחלקה: 45 עד: 45 חלקי
גוש: 17656 חלקי מחלקה: 46 עד: 46 חלקי
גוש: 17656 חלקי מחלקה: 55 עד: 55 חלקי
גוש: 17656 חלקי מחלקה: 66 עד: 66 חלקי
גוש: 17656 חלקי מחלקה: 70 עד: 70 חלקי
גוש: 17656 חלקי מחלקה: 72 עד: 72 חלקי
גוש: 17656 חלקי מחלקה: 81 עד: 81 חלקי
גוש: 17656 חלקי מחלקה: 82 עד: 82 חלקי

שטח התכנית : 15154.000

מטרת התכנית : 
מחדש  הבעלים  בהסכמת  וחלוקה  ואיחוד  דרך  תוואי  הזזת 
בתאום עם בעלי קרקע פרטיים ללא שנוי בסה"כ יעודי קרקע, 

על-פי סעיף 62א.)א()1( לחוק.

עיקרי הוראות התכנית :
הזזת תוואי דרך ואיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים .

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעונין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
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  פירסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
גליל מזרחי, מגדל השעון ת.ד. 515 כפר תבור, העתק התנגדות 
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גושים וחלקות: 
גוש: 17681 חלקות במלואן: 59

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת שטח בנייה עיקרי מותר מ 250 מ"ר ל 300 מ"ר. סה"כ  א-  

שטחי הבנייה במגרש יסתכמו ב-370 מ"ר.
הגדלת תכסית מ–45% ל–50%. ב-  

וקו  מ'   0.0 עד  מ–3.0  אחורי  בנייה  קו  בנייה:  בקווי  שינוי  ג- 
בנייה צידי מ–3.0 עד 0.0 מ' והסדרת קו בניין קדמי בהתאם 

למבנה הקיים, בהתאם לתשריט מצב מוצע.
מבנים  שני  לאפשר  ע"מ  ובינוי  עיצוב  הוראות  שינוי  ד-  

נפרדים במגרש.
הגובה  מדידת  ואופן  המבנה  גובה  בדבר  הוראות  שינוי  ה-  
ממפלס הקומה התחתונה ביותר של המבנה במקום מפני 

קרקע טבעית או חפורה.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  המשרדים 
כל   .http://www.vaada-misgav.org.il המקומית  הועדה 
את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין 
 100 סעיף  ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ע"י  נפגע  עצמו 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה 
ד.נ.  תרדיון,  תעשיה  אזור  משגב,  ובנייה  לתכנון  המקומית 
משגב, 20179 - טלפון: 04-9990102. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון שכתובת: ת.ד. 595, נצרת 

עילית, מיקוד 17000 - טלפון 04-6508508. 

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
205-0482158

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
צפון,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  משגב, 
הרחבת   - עצמון   :205-0482158 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 

דרך מס' 1 ע"ח מגרש 470. 

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי ג/14061

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: משגב

ישוב: שגב )עצמון(

שטח התוכנית: 0.6680 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 19810 חלקי חלקות: 25

עיקרי הוראות התכנית: 
הרחבת דרך מס' 1.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  המשרדים 
כל   .http://www.vaada-misgav.org.il המקומית  הועדה 

מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  הגליל,  מרום 
צפון, מופקדת תכנית מפורטת מס' 209-0413062: שינוי בקווי 
בנין במגרש 79 חלקה 10 באביבים. גרסת הוראות - 8, תשריט 

8 -

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי ג/6938
שינוי ג/6416

שינוי ג/12439

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מרום הגליל

ישוב: אביבים

שטח התוכנית: 1.1640 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 14338 חלקי חלקות: 10, 14

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בקו בנין קדמי וצידי לצורך הסדרת מצב קיים

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
 04-6919806 13110 טלפון:  90000 דאר צפת  ת.ד.  מרום הגליל, 
הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   ,04-6987734 פקס: 
מיקוד  עילית,  נצרת   ,595 ת.ד.  כתובת:  צפון  מחוז  המחוזית, 

17000 - טלפון 04-6508508. 

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

תשמ"ט - 1989. 

עמית סופר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מרום הגליל  

מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
205-0327957

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
צפון,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  משגב, 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 205-0327957: מגרש 202 יודפת-

שינוי זכויות בנייה. גרסת: הוראות - 13, תשריט - 10.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי לתכניות: ג/10338 וג/14932

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: משגב

ישוב: יודפת

שטח התוכנית: 0.6910 דונם

מגרשים:
מגרש: 202
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בנייה.  הוראות  ושינוי  בנייה  שטחי  הגדלת   - לבון   ,29 מגרש 
גרסת: הוראות – 18, תשריט – 13.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי לתכנית מש/מק/1/146

שינוי לתכנית ג/במ/146

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: משגב

ישוב: לבון

שטח התוכנית: 0.5650 דונם

מגרשים:
מגרש: 29

גושים וחלקות: 
גוש: 21163 חלקות במלואן: 30

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין למבנה שרות )מחסן( מתחת למשטח החניה.  .1

תוספת זכויות בנייה.  .2

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27/1/2017 ובילקוט פרסומים 7437, עמ' 3052, בתאריך 1/2/2017. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
טל'  משגב,  תרדיון,  א.ת.  משגב,  כתובת:  משגב.   ובנייה 
כתובת:  צפון,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   .04-9990102
ת.ד. 595 נצרת עלית, טל' 04-6508508. כל המעוניין רשאי לעיין 
וכן  לקהל  פתוחים  ובשעות שהמשרדים האמורים  בימים  בה 
http://www.vaada- המקומית  הועדה  של  האינטרנט  באתר 

.misgav.org.il
רון שני  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה משגב  

מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
202-0408427

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 202-0408427 

- מאגר מים - קיבוץ עין הנצי"ב.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי משצ/54
שינוי ג/18060

כפיפות תמא/34/ב/3
כפיפות תמא/34/ב/4

כפיפות תמא/35
כפיפות תממ/9/2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עמק המעיינות 

עין הנצי"ב

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:22866 חלקי חלקה: 14

גוש: 22868 חלקי חלקות: 15, 26, 33, 35, 39

עיקרי הוראות התכנית: 
לצורך  וחלוקה,  אחוד  ע"י  מים  למאגר  המיועד  שטח  החלפת 

הקמת מאגר מים ושינוי בינוי קיים.

את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין 
 100 סעיף  ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ע"י  נפגע  עצמו 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה 
ד.נ.  תרדיון,  תעשיה  אזור  משגב,  ובנייה  לתכנון  המקומית 
משגב, 20179 - טלפון: 04-9990102. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון שכתובת: ת.ד. 595, נצרת 

עילית, מיקוד 17000 - טלפון 04-6508508. 

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
205-0366468

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 205-0366468: 
גרסת:  צורית.   -  1064 מס'  במגרש  בניין  קווי  לשינוי  תכנית 

הוראות - 14, תשריט - 7.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי ג/12575

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: משגב

ישוב: צורית

שטח התוכנית: 0.505 דונם

מגרשים:
מגרש: 1064

גושים וחלקות: 
גוש: 21138 חלקות במלואן: 57

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קו בניין צידי מערבי, על מנת לאפשר גישה מקומת    .1

הכניסה של בית המגורים לחצר המבנה.
פרגולה  בניית  לאפשר  מנת  על  אחורי,  בניין  קו  שינוי    .2

העשויה מחומרים קלים.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6/1/2017 ובילקוט פרסומים 7416, עמ' 1423, בתאריך 5/1/2017. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
טל'  משגב,  תרדיון,  א.ת.  משגב,  כתובת:  משגב.   ובנייה 
כתובת:  צפון,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   .04-9990102
ת.ד. 595 נצרת עלית, טל' 04-6508508. כל המעוניין רשאי לעיין 
וכן  לקהל  פתוחים  ובשעות שהמשרדים האמורים  בימים  בה 
http://www.vaada- המקומית  הועדה  של  האינטרנט  באתר 

.misgav.org.il

מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
205-0397331

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 205-0397331: 
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 ,  ) עבודתו  וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 
תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס': 
602-0495465

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89, לחוק התכנון והבנייה, 
ובמשרדי  ב"ש  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אילת  המקומית   הועדה 
מס'  תכנית  הוראות  כל  חלות  זו  תכנית  על   602-0495465

214/03/2 , 2/מק/417. למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

המבקש: כהן אלעזר

שטח: 0.494 דונם_

מיקום: 
דרך הבשמים 34 ,מגרש 387,

גושים וחלקות:
גוש 40127, חלקה 7, שכ' שחמון ,רובע 6,אילת

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי קן בניין לבריכה וחדר מכונות -   .1

בגבול עם מגרש שכן ל- 1 מ', מותר 2 מ' לפי סעיף 62א)א(4   
תוספת זכויות בנייה של 50 מ"ר לשטח עיקרי.   .2

מותר 189 מ"ר , מוצע 230 מ"ר לפי סעיף 62א)א(16 )א()2(  
מרפסת  לצורך   -  0 בניין  קו  עד  2.0מ'  מ-  בניין  קו  שינוי    .3

ומצללה מעל לחנייה מקורה. לפי סעיף 62א)א(4

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית , בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע , בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית , וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים , למשרדי הועדה מקומית אילת. כתובת- רח' חטיבת 
ההתנגדות  העתק   .08-6367114 טלפון:  אילת  ת.ד.14   , הנגב 
רח'   - כתובת  מחוז הדרום.  הועדה המחוזית  יומצא למשרדי 

התקווה 4, ת.ד. 68 באר- שבע 84100 טלפון: 08-6263820

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

תשמ"ט - 1989.
משה אלמקייס  

מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה אילת  

מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
604-0229864 ברנע הירוקה

התכנון  לחוק  ו–89א   89 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
והבנייה, תשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  אשקלון,  ולבנייה 

מחוז הדרום, מופקדת תכנית מפורטת מס' 604-0229864. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 4 / 02 / 101 / 187 

שינוי 4 / 02 / 101 / 96

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
08/07/2016 ובילקוט פרסומים 7310, בתאריך 28/07/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה "עמק המעיינות". טלפון: 04-6065859 פקס :04-6581817 
המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   ,handasa@maianot.co.il דוא"ל: 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל  עילית.  נצרת 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

יורם קרין  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה עמק המעיינות  

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
602-0449165

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89, לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית אילת מופקדת 
כל  חלות  זו  תכנית  על   602-0449165 מס'  מפורטת  תכנית 
השינויים  למעט  2/מק/417  מס214/03/2,  תכנית  הוראות 

הכלולים בתכנית זו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם : 
רשות מקומית : אילת

רחוב : דרך התבלינים ,מגרש 175 ברובע 6.

גושים וחלקות בשלמותן :
גוש : 40130 חלקות: 48

גוש : 40130 חלקות: 135

מטרת התכנית : 
תוספת זכויות בנייה ושינוי מגבלות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קו בניין תת קרקעי לבריכה בגבול עם מגרש שכן ל–1   .1
מ', מותר 2 מ'. בסמכות מקומית עפ"י סעיף 62א)א( סעיף 

קטן 4 .
מותר  עיקרי.  לשטח  מ"ר   50 של  בנייה  זכויות  תוספת    .2
סעיף  עפ"י  מקומית  בסמכות  מ"ר.   230 מוצע  מ"ר,   180 

62א)א(16)א()2( .
אפס,  קו  מוצע  מטר   2 מאושר   - נקודתי  בניין  קו  שינוי    .3
לצורך בניית מרפסת ומצללה מעל חניה מקורה עפ"י סעיף 

62א )א( סעיף קטן 4 .

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית , בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע , בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית , וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים , למשרדי הועדה מקומית אילת. כתובת- רח' חטיבת 
ההתנגדות  העתק   .08-6367114 טלפון:  אילת  ת.ד.14   , הנגב 
רח'   - כתובת  מחוז הדרום.  הועדה המחוזית  יומצא למשרדי 

התקווה 4, ת.ד. 68 באר- שבע 84100 טלפון: 08-6263820

ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
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מטרת התכנית: 
שינוי לתכנית מס' 47/115/03/5 במגרש מס' 249B חד משפחתי 

עם קיר משותף באזור מגורים א' )בנה בתך( על ידי: 
הגדלת השטח הכולל המותר לבניין מעל המפלס הכניסה    .1
הקובעת מ–188.2 ל–292.0 לפי סעיף 62א)1א(1)א()1(כמפורט 

להלן: 
שטח עיקרי מ- 155.2 מ"ר ל- 257 מ"ר .   - 

שטחי שרות מעל לכניסה הקובעת מ–23.0 מ"ר ל–35.0   - 
מ"ר[   8.0[ מחסן  מ"ר[,   15.0[ מקורה  חנייה  עבור  מ"ר 

וממ"ד ]12.0 מ"ר[. 
שינוי וקביעת קווי בניין לפי סעיף 62א)א()4(.   .2

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
08/12/2016 בילקוט פרסומים 7384, עמ' 946, בתאריך 23.11.2016.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת.ד.15, באר שבע טל:6463650 : 08 

טל אל-על  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה באר שבע  

מרחב תכנון מקומי דימונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
607-0369413

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
דימונה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום, 

מופקדת תכנית מפורטת מס' 607-0369413. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ל- 25 / 02 / 101 / 43

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: דימונה

ישוב: דימונה, יהודה הלוי 23/2

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 39526 מ חלקה: 15 עד: 15 שלם
גוש: 39526 מ חלקה: 30 עד: 30 חלקי
גוש: 39526 מ חלקה: 31 עד: 31 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
סגירת מרפסת מקורה כתוספת חדר למבנה קיים, ללא תוספת 

שטחים. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
שדרות  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
ההתנגדות  העתק   .08-6563182 טלפון:   1 ת.ד  דימונה,  הנשיא 
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: משרד הפנים קריית 

הממשלה התקווה 4 באר שבע טלפון 08-6263799(. 

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

תשמ"ט - 1989. 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עיריית אשקלון

ישוב: אשקלון, שכונה: ברנע
רחובות: שדרות הציונות, יעקב מרידור

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 2904 חלקות: 58,60-64,67-70 חלק מחלקות: 34,38,59,75

מגרש: 101 שלם מתוכנית: 187/101/02/4 
מגרש: A9 שלם מתוכנית: 96/101/02/4

מגרשים 23-28 מתכנית 96/101/02/4

עיקרי הוראות התכנית: 
ביצוע איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים של מגרשים 101,   .1
A9 ,25-28 ,65 וחלוקתם מחדש בהתאם לסעיף 62א)א()1( 

לחוק התכנון והבנייה, ללא שינוי בשטחים.
קביעת הוראות לעניין זכות מעבר לרכב בתא שטח 65 ע"פ   .2

סעיף 62א)א()19( לחוק התכנון והבנייה.
מגרש  לבין   A9 המגורים  מגרש  בין  בנין  קו  מיקום  שינוי   .3
למבני ציבור 101 בהתאם לשינוי הגבול בנייהם, לרבות קו 

בנין למרפסות.
סעיף ע"פ   65 מגרש  לבין   A9 מגרש  בין  בנין  קו  קביעת   .4 

62א)א()4( לחוק התכנון והבנייה.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  חודשיים  תוך 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
7, מרכז נפתי אשקלון, טלפון: 086792290.  ובנייה, רח' הגבורה 
)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ניתן   ).086263784 קריית הממשלה ב"ש, טלפון:   4 רח' התקווה 
בשעות  המקומית  הוועדה  במשרדי  המופקדת  בתכנית  לעיין 

קבלת הקהל בטלפון מס': 08-6792290. 

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

תשמ"ט - 1989. 

חי דהרי  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה אשקלון  

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0166066
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0166066 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס':
47 / 115 / 03 / 5

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, נאות-לון עכו 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38324 מחלקה: 62 עד: 62 חלקי
גוש: 38324 מחלקה: 83 עד: 83 חלקי
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גושים/ חלקות לתכנית: 
 גוש:400505 מ חלקה: 1 עד: 1 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
תכנית זו מוסיפה 113 מ"ר מתוכם 90 מ"ר לסך השטח העיקרי 
ו23 מ"ר לסך שטחי השירות. בנוסף,  התכנית מניידת 18 מ"ר 
הקרקע,  מעל  עיקרי  לשטח  לקרקע  מתחת  השירות  משטח 
ו-126א   123 מגרש  בכל  השטחים  חלוקת  את  מחדש  מגדירה 
ניוד שטחי שירות ממעל למפלס הכניסה הקובעת  ומאפשרת 

אל מתחת למפלס  הכניסה הקובעת ולהיפך. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
שדרות  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 

הנשיא דימונה, ת.ד 1 טלפון: 08-6563182. 

)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
משרד הפנים קריית הממשלה התקווה 4 באר שבע טלפון -08

 .)6263799

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי דימונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
607-0509273

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
דימונה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום, 

מופקדת תכנית מפורטת מס' 607-0509273. )תשריט גרסה 10 , 
הוראות גרסה 19 (

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
חלק מ- 25 / 03 / 133

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: דימונה

ישוב: דימונה, שכונת ממשית

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 100326 מ חלקה: 1 עד: 1 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
מטרת התוכנית הינה שינויים תכנונים נדרשים למגרש 923 ע"י: 
 - התרת שימוש נוסף לשצ"פ 622 למעבר כלי רכב למגרש 923 

 - שינוי קווי בניין 
 -הגדלת תכסית 

 - שינוי גובה המבנה 
 - הוספת קומה מעל המפלס הקובע. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מרחב תכנון מקומי דימונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
607-0453167

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
דימונה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום, 

מופקדת תכנית מפורטת מס' 607-0453167. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
חלק מ- 25 / בת / 56

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: דימונה

ישוב: דימונה
תחום התכנית נמצא ברח' העמל 5, א.ת דימונה.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 39928 מ חלקה: 33 עד: 33 שלם
גוש: 39928 מ חלקה: 34 עד: 34 חלקי
גוש: 39928 מ חלקה: 62 עד: 62 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
הסדרת מצב קיים ע"י שינוי קווי בניין במגרש תעשייה קלה 

ומלאכה מס' 78 ברח' העמל 5, א.ת דימונה. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
שדרות  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
ההתנגדות  העתק   .08-6563182 טלפון:   1 ת.ד  דימונה,  הנשיא 
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: משרד הפנים קריית 

הממשלה התקווה 4 באר שבע טלפון 08-6263799(. 

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי דימונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
607-0463851

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
דימונה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום, 

מופקדת תכנית מפורטת מס' 607-0463851. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
חלק מ- 25 / 02 / 101 / 34

תאי שטח 123 ו126A בגוש 400495 מהווים שכונה של 12 יח"ד 
צמודי קרקע בשכונת "צפונית" בפלח F  הנמצאת בשלבי בנייה 

ופיתוח מתקדמים.
לכל  ככניסה  25 ממערב המשרתת  מס'  בדרך  גובלת  זו  חלקה 
12 יח"ד. מצפון ישנו שביל להולכי רגל הנשפך אל תוך ייעור 
עירוני הממוקם מצד מזרח ומדרום ומהווה חציצה בין הפלחים 
כולן  השכונות  את  המחברת  ראשית  דרך  מדרום  השונים. 

ונקראת דרך 7.
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מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  טוביה,  באר 
האחים   -  616-0336339 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  דרום, 
מאיר א.ת כנות גוש 4990 חלקה 7 מגרש 107 שינוי קו בנין צידי 

מערבי מ5.0 מ' ל0.0 מ'. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 101/02/8

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: באר-טוביה

כנות

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 4990 חלקי חלקות: 7, 8

עיקרי הוראות התכנית: 
הסדרה תכנונית של מבנים קיימים בגבול מערבי של הנכס על 
ידי יצירת מסגרת תכנונית חדשה של קוי בנין תחת קו בנין צידי 

מערבי 5 מ' ירשם קו בנין צידי מערבי 0 מ' כמתואר בתשריט

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה באר טוביה, כתובת: בנין המועצה האזורית באר טוביה, 
העתק   .08-8509771/80 טלפון:  טוביה  באר  התעשייה  אזור 
רח'  כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

התקווה 4 באר שבע טלפון: 08-6263795. 

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

תשמ"ט - 1989. 
דרור שור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה באר טוביה  

 מרחב תכנון מקומי בני שמעון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
625-0477596

 שם תכנית: שינוי קווי בניין באזור מגורים א' 
הרחבה קהילתית משמר הנגב

והבנייה  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  שמעון,  בני 
גירסת   .625-0477596 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  דרום, 

התכנית: הוראות - 14, תשריט - 12

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 3/104/03/7 , כפיפות 7/מק/2108 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: בני שמעון

ישוב: משמר הנגב 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 400733 מחלקה: 999 עד: 999 חלקי

שדרות  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
ההתנגדות  העתק   .08-6563182 טלפון:   1 ת.ד  דימונה,  הנשיא 
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: משרד הפנים קריית 

הממשלה התקווה 4 באר שבע טלפון 08-6263799(. 

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

תשמ"ט - 1989. 
בני ביטון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה דימונה  

מרחב תכנון מקומי שדרות

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס' 
611-0523415

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי   ,1965 תשכ"ה 
ועדה  ובנייה מחוז  ובמשרדי הועדה מהחוזית לתכנון  שדרות 

מחוזית דרום מופקדת תוכנית מפורטת מס' 611-0523415 

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל- 21/במ/59

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: שדרות

גושים וחלקות:
גוש: 1881 חלקות: 15, 69

עיקרי הוראות התכנית:
הגדרת קו בניין קדמי )כמופיע בתשריט(.  .1

תוספת כניסה לדירת הגן הקיימת מרח' קק"ל.  .2

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל, 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 
שדרות.  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית )כיכר ספרא 

על דרך בגין( טלפון 08-6620275

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

.1989
דורון טקטוק  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה שדרות  

מרחב תכנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
616-0336339

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

מיאור חברה לבנין והשקעות 2010 בע"מ
)ח"פ 51-445400-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר 
פישר, מרח' שמריהו לוין 41ג', רעננה, טל' 03-6121190, 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.

 ,8.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל עו"ד תמר לרנר, רח' בר כוכבא 23, בני ברק, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
עופר פישר, מפרק

ר.ו.ח.א ניהול ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-411168-1(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,27.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ותד נהאד, מרח' אלכרם אלגרבי 1, ת"ד 71, טייבה 40400, טל' 

09-7993753, 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 22.11.2017, 
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.
ותד נהאד, עו"ד,  מפרק

מטרות התכנית: 
מטרת התכנית לשנות קו בניין קדמי במגרשים פינתיים בעלי 
קשת בפינתם הנובעת מרדיוס הרחובות. בנוסף התכנית משנה 
ובמס'  מגרשים  מאותם  בחלק  ואחוריים  צדיים  בניין  קווי 

מגרשים נוספים. 

עיקרי הוראות התכנית: 
לפי סעיף 62)א(4 ישונו קווי בניין במגרשים לפי המוצג בתשריט 

להלן השינויים המבוקשים:
 -  95,103,104,112,113,120,121,127,  75,79,80,84,85,89 מגרשים 
שינוי בקו בניין קדמי מ5 ל4 מ'. בצד המגרש הפונה לחניה קו 

הבניין הקדמי ישאר 5 מ'. 
בניין  בקו  ושינוי  מ'  ל4  בניין קדמי מ5  בקו  90 - שינוי  מגרש 
אחורי מ4 ל3.6 מ'. בצד המגרש הפונה לחניה קו הבניין הקדמי 

ישאר 5 מ'. 
מגרש 94 - שינוי בקו בניין קדמי מ5 ל4 מ' ושינוי בקו בניין צדי 
ימני מ3 ל2.7 מ'. בצד המגרש הפונה לחניה קו הבניין הקדמי 

ישאר 5 מ'. 
מגרש 86 - שינוי קו בנין צדי ימני וצדי שמאלי מ3 ל 2.7 מ' 
מגרש 87 - שינוי קו בנין צדי ימני וצדי שמאלי מ3 ל 2.7 מ' 
מגרש 88 - שינוי קו בנין צדי ימני וצדי שמאלי מ3 ל 2.7 מ' 

מגרש 91 - שינוי בקו בניין אחורי מ4 ל3.6 מ' 
מגרש 92 - שינוי בקו בניין אחורי מ4 ל3.6 מ' 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
לבירורים:  )טלפון  לקהל,  פתוחים  האמורים   המשרדים 
ובתאום  קהל  קבלת  בימי  המחוזית  ובוועדה   )  08-6257920
אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  מראש. 
ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  ע"י התכנית,  נפגע  הרואה את עצמו 
ממועד  יום   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף 
בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה 
העתק  שמעון,  בני  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי 
קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

הממשלה, רח' התקווה 4 באר שבע טלפון: 08-6263791 (. 

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

תשמ"ט - 1989. 

אליה  המצורפת  ובתכנית  בבקשה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
בימים  שמעון"  "בני  המקומית  הועדה  במשרדי  תשלום  ללא 

ובשעות קבלת קהל: 
תתקיים  ג'  )ביום   08:30  -  11:30 ג'  ,יום   13:30  -  15:30 א'  יום 
בלבד(  מראש  בתיאום  לתושבים  אחה"צ  בשעות  קהל  קבלת 
http://bns. פרסום זה ניתן לראות גם באתר אינטרנט בכתובת

bartech-net.co.il במדור "הודעות בענייני תכנון ובנייה"

סיגל מורן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה בני שמעון  
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טרואר - ארץ גפן בע"מ
)ח"פ 51-365546-4(

)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 25.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיטל הלפמן, מרח' 

ליסין 27, תל אביב, טל' 052-6008230, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיטל הלפמן, עו"ד, מפרקת

בי.או.קיי בע"מ
)ח"פ 51-427007-3(

)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 25.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עינב רוזנטל, מרח' הרצל 

2/20, בת ים, טל' 050-6894282, 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.

עינב רוזנטל, מפרק

ח.א.י. פרסטיז' יבואני אבזרי אופנה ותכשיטים בע"מ
)ח"פ 51-233399-8(

)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 26.6.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  שריקי,  אורן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,03-5250130 טל'  גן,  רמת   ,11 קומה  סילבר,  בית   ,7 הלל  אבא 

פקס' 03-7602008, 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.

אורן שריקי, עו"ד, מפרק

מבודדי חום בע"מ
)ח"פ 51-195384-6(

)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 11.8.2011, התקבלה החלטה 
עו"ד אריה שפירא, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל אביב, טל' 03-5259050, 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.

אריה שפירא, עו"ד, מפרק

כ.ח. לקול סנטר טלקומיוניקיישן בע"מ
)ח"פ 51-416135-5(

)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 23.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה גזיאל, מרח' 

הבנקים 3, 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.

יהודה גזיאל, עו"ד, מפרק

ישי אלון הפקות בע"מ
)ח"פ 51-272846-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.6.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  פלג,  צבי  יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

בורוכוב 20, גבעתיים, 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 צבי פלג, מפרק
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דורונעדי בע"מ
)ח"פ 51-030328-2(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.7.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  רכטשאפן,  יחיאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

כנרת 5, קומה 35, בני ברק, 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.

יחיאל רכטשאפן, מפרק

בית רח לילינבלום 17 ת"א בע"מ
)ח"פ 51-025389-1(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.7.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  רכטשאפן,  יחיאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

כנרת 5, קומה 35, בני ברק, 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.

יחיאל רכטשאפן, מפרק

מעוף - שגיא בע"מ
)ח"פ 51-211842-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.8.2017, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' הרברט 
סמואל 44, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה ביטון, עו"ד, מפרק  

ק.ב עיבודים בע"מ
)ח"פ 51-313096-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 

דבליו-די גרופ בע"מ
)ח"פ 51-374419-3(

)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 26.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון מהולל, משדרות 

אבא אבן 10, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון מהולל, עו"ד, מפרק

א.נ סופט מחשבים חיפה )1997( בע"מ
)ח"פ 51-244100-7(

)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 28.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמיר נעים, מרח' הגפן 31, 

חיפה 3505316, 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.

סמיר נעים, מפרק

יער ארכיטקטים בע"מ
)ח"פ 51-022057-7(

)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 29.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב יער, משד' דוד המלך 

17/3, 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.

יעקב יער, מפרק
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כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,30
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ינון פריקו, עו"ד, רו"ח, מפרק  

אול בורד בע"מ
)ח"פ 51-384393-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.9.2017, בשעה 17:00, אצל המפרק, רח' הנורית 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  נתניה, לשם הגשת    ,30
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ינון פריקו, עו"ד, רו"ח, מפרק  

פלג רהיטים 2000 מקבוצת גלובל בע"מ
)ח"פ 51-298898-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.8.2017, בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' האשל 
13, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איריס סמדר, מפרקת  

פייראפ בע"מ
)ח"פ 51-487814-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.9.2017, בשעה 10:00, במשרדי יגאל ארנון ושות', 
עורכי דין, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6702101, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

שחר גרמבק, מפרק  

א.ג.י.נ. עבודות עפר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-269483-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל    ,9:00 בשעה   ,10.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 

תתכנס ביום 15.8.2017, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הרברט 
סמואל 44, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה ביטון, עו"ד, מפרק  

אמפאק בע"מ
)ח"פ 51-269915-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,20.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,33 ז'בוטינסקי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רז לבנת, עו"ד, מפרק

גיל נועה נכסים בע"מ
)ח"פ 51-261119-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
מאיר  עו"ד  במשרד   ,16:00 בשעה   ,23.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אורנשטיין, רח' אבן גבירול 30, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה ליכט, מפרק  

זול שיווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-426171-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.8.2017, בשעה 10:00, במשרדי המפרקת, 
רח' משעול נרקיס 3, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אור זרח, עו"ד, מפרקת  

צבי טוכמן ובנו חב לבנין ולהשקעות בע"מ
)ח"פ 51-044549-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.8.2017, בשעה 17:00, אצל המפרק, רח' הנורית 
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מושב  רח'  המפרק,  אצל   ,9:00 בשעה   ,10.9.2017 ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,82 גבעתי 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רוני מזל פלד, מפרק  

מזרחי טפחות אחזקות פיננסיות בע"מ
)ח"פ 51-081521-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,11:00 בשעה   ,18.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרת בנק יוגב, עו"ד, מפרקת  

אשדר ג'רוזלם טאואר ניהול נכסים בע"מ
)ח"פ 51-509640-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום הראשון שלאחר חלוף 30 ימים מפרסום הודעה זו 
ברשומות, בשעה 11:00, במשרדי המפרקת, רח' יגאל אלון 57, 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אור אריאלי, מפרקת  

אור בעור בע"מ
)ח"פ 51-288641-7(

)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 6.7.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  עירוני-שפי,  אפי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הערבה 3 )פינת רח' ים המלח 3(, גני תקווה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אפי עירוני-שפי, מפרקת  

קיבוץ גלויות 60, אבן יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבנר גידסי, מפרק  

קנל טויז אקספורט בע"מ
)ח"פ 51-381965-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.9.2017, בשעה 9:00, אצל המפרק, רח' התפוז 8, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יהושע פטריק קריאף, מפרק  

נאות הדר ירושלים )2000( בע"מ
)ח"פ 51-295372-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הקבלן  רח'  המפרק,  אצל   ,9:00 בשעה   ,10.9.2017 ביום  תתכנס 
26, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רייך דן משה, מפרק  

קיירוס אינטגרייטד סולושנס בע"מ
)ח"פ 51-428406-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יצחק  רח'  המפרק,  אצל   ,9:00 בשעה   ,10.9.2017 ביום  תתכנס 
שדה 20, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלמוג דורון, מפרק  

כ.צ.א. יבוא יצוא ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-332657-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 




