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הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, מיניתי את עובדי רשות 
האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה להלן, לקציני ביקורת 

גבולות לעניין החוק:

עופר דמארי ג'סיקה כהן 

ענת וייס דהן ציונה דאב 

רועי מלכא שרית בקייב 

ליהי אדניה גרמינה מנחם 

אולגה שטיינברג טלי זעפרני 

ישרא-לי שקד קריאזו אסנת אילין 

יהונתן גרינשפון ולדימיר שמפר 

לינוי אנה טררוק אלכסנדר סרפייב 

רימון פבריקר עופר אהרוני 

גבריאלה ליאל אלפמן ולריה ליבוביץ 

הראל מליס ענת ז'וגרב 

ילנה בלי עדיעד סנדר 

רוית רז מאור אבי 

עופר יעקובי גיא נאמן 

איתן בוצ'ינסקי לורן ספיר 

מור אסתר בן עמי אוריון אבידן 

אור וילנעמת.

ב' בניסן התשע"ז )29 במרס 2017(
)חמ 3-284-ה2-4(     אריה מכלוף דרעי

שר הפנים  
ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, מיניתי את עובדי רשות 
האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה להלן, לקציני ביקורת 

גבולות לעניין החוק:

זיו אבגי      אילן קודרנסקי

יונתן חדי      רונן משאייב

שלמה שכטר      גבריאל אור

ג'ני בן משה      אלכסנדר פונומריוב

עמית דניאל      אליאב אמויאל

דוד אלבז      כרמית נגב

שי רוסקולנקר      עפר זקס

דרור זיקרי      אהרון זעפרני

עדי קוסטינר חזוט       מנסור עימאד

באשא עאדי      מורן ביטון

הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שירות  נציב  עם  התייעצות  ולאחר  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
את  המדינה,  פרקליט  ניצן,  שי  הדין  עורך  על  הטלתי  המדינה, 
מילוי תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לעניין פתיחה בחקירה 

לפי סעיף 12)א( לחוק–יסוד: השפיטה2, בתיק ת"ד 538206/16.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-1173-ה1(         איילת שקד

שרת המשפטים  
ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.  2

מינוי אב בית דין
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

הדיינים,  לחוק  8)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הדין  בית  דיין  זר,  יצחק  הרב  את  ממנה  אני  התשט"ו-11955, 
הרבני האזורי בירושלים, לאב בית דין בבית הדין הרבני האזורי 
לתקופה   )2017 ביולי   13( התשע"ז  בתמוז  י"ט  מיום  בירושלים, 

של ארבע שנים.

י"ט בתמוז התשע"ז )13 ביולי 2017(
)חמ 3-403-ה4(       יצחק יוסף

                                     הראשון לציון הרב הראשי לישראל
                                       נשיא בית הדין הרבני הגדול

ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.  1

מינוי אב בית דין
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

הדיינים,  לחוק  8)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בית  דיין  רלב"ג,  התשט"ו-11955,  אני ממנה את הרב מרדכי 
הדין הרבני האזורי בירושלים, לאב בית דין בבית הדין הרבני 
 )2017 ביולי   13( התשע"ז  בתמוז  י"ט  מיום  בירושלים,  האזורי 

לתקופה של ארבע שנים.

י"ט בתמוז התשע"ז )13 ביולי 2017(
)חמ 3-403-ה4(       יצחק יוסף

                                     הראשון לציון הרב הראשי לישראל
                                       נשיא בית הדין הרבני הגדול

ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.  1

מינוי ממלאי מקום נציג שר הביטחון בוועדה 
המיוחדת לתכנון ולבנייה קציר-חריש

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק   )7(34 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965, וסעיף 48א)א( לחוק האמור, אני ממנה את ראש 
ענף תשתית ופריסה באגף התכנון בצה"ל, את ראש מדור צפון 
בענף ואת קציני המדור, לממלאי מקום נוספים של נציגי בוועדה 

המיוחדת לתכנון ולבנייה קציר-חריש.

י"ג באייר התשע"ז )9 במאי 2017(
)חמ 3-7-ה1-5(      אביגדור ליברמן

שר הביטחון  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התש"ן, עמ' 168; התשע"ה, עמ' 212.  1

 
ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1
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הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, מיניתי את עובדי רשות 
האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה להלן, לקציני ביקורת 

גבולות לעניין החוק:

אירית סילביה הולצקן מורדו חן שובר 

שיר סקורי דוד פיסואה 

שרה סולומונוב עדנה רולינגר 

רעייה שומסקי תמר ברק אטדגי 

כ"ח בניסן התשע"ז )24 באפריל 2017(
)חמ 3-284-ה2-4(     אריה מכלוף דרעי

שר הפנים  
ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

הממשלה1,  לחוק–יסוד:  33)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הכלכלה  משרד  של  )בפועל(  המשפטית  ליועצת  אוצל  אני 
והתעשייה, עורכת הדין איילת זלדין, את סמכותי לדון ולהכריע 
בערעורים שהוגשו לפי סעיף 51 לפקודת האגודות השיתופיות2.

י"ב בתמוז התשע"ז )6 ביולי 2017(
)חמ 3-17-ה1(            אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה  
ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

חוקי א"י, כרך א', עמ' 336; ס"ח התש"ס, עמ' 192.  2

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד: הממשלה1, אני 
לפי  סמכויותי  את  הבריאות  משרד  של  הכללי  למנהל  אוצל 
סעיפים 7)ג(, )ד( ו–10 לחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-22000.

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-17-ה1(         יעקב ליצמן
שר הבריאות  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התש"ס, עמ' 169.  2

מינוי מעריך מסוכנות
לפי סעיף 5 לחוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, 

התשס"ו-2006

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 5 לחוק הגנה על הציבור מפני 
ביצוע עבירות מין, התשס"ו-12006, אנו ממנים את יהושוע וייס 

למעריך מסוכנות לפי החוק האמור.

ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(
)חמ 3-5098(          חיים כץ                    יעקב ליצמן

               שר העבודה הרווחה           שר הבריאות
                   והשירותים החברתיים

ס"ח התשס"ו, עמ' 234.  1

גאנם ויסאל      ימית גרשון

טניה זינגר      חליל סלמאן

נבואני סרי      נסראלדין פיראס

רונן עותמאן      רמי עותמאן

עזאם פאדי      שלו יוחאי

ויקטוריה צ'יז'      גאנם פיראס

כ"ח בניסן התשע"ז )24 באפריל 2017(
)חמ 3-284-ה2-4(     אריה מכלוף דרעי

           שר הפנים

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, מיניתי את עובדי רשות 
האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה להלן, לקציני ביקורת 

גבולות לעניין החוק:

בר אברהמי      חן עמר

חן בן פורת      אנדריי פליצקי

ורד זאודה      דניאל שמביק

שמואל חדד      אורי ישראלי

דקל קאפח      חן ענתיר

מריאנה מיכאילוב      ירדן רוזינגר

עלא נבואני      ספיר אוחיון

יעל ספז      זרה זאודו

ליאב עובדיה

י"ג בסיוון התשע"ז )7 ביוני 2017(
)חמ 3-284-ה2-4(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, מיניתי את עובדי רשות 
האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה להלן, לקציני ביקורת 

גבולות לעניין החוק:

יוסי באבג'אנוב        הזוז ודאט

אלכסנדר אנג'ל        מירב מסודי גפרי

אלכסנדרה רחל דהן      לירן לוי

ירדן גיא קליין        גאורגי שטיינברג

עידן נוה        גלעד שוע

דניאל אגסי

י"ט בסיוון התשע"ז )13 ביוני 2017(
)חמ 3-284-ה2-4(     אריה מכלוף דרעי

           שר הפנים
 

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1
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תיקון מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

הדין  סדר  לחוק  ו–)ב1(  187)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982, אני מתקן את מינויה של 
שלומית אביב, מספר רישום 212781, כך שבמקום "שלומית זיבר" 

יבוא "שלומית אביב".

י"ח באייר התשע"ז )14 במאי 2017(
)חמ 3-2759(            חיים כץ

שר העבודה הרווחה    
והשירותים החברתיים  

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ז, עמ' 456.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 1558.  2

מינוי חבר ועדת משמעת וממלאת מקומו
לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

העובדים  לחוק  ו–29   28 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
לחבר  תלי,  סאיד  את  ממנה  אני  התשנ"ו-11996,  הסוציאליים, 
ועדת המשמעת במקום רקפת בן–גיא2, ואת מיכל חפץ לממלאת 

מקומו במקום רחל אבידן3.

ט"ו באייר התשע"ז )11 במאי 2017(
)חמ 3-2749(            חיים כץ

                                    שר הרווחה והשירותים החברתיים
ס"ח התשנ"ו, עמ' 152; התשס"ד, עמ' 424.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 8811.  2

י"פ התשע"ו, עמ' 8811.  3

הארכת מינוי חברת ועדת הערר
לפי חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב()2( לחוק תכנון משק החלב, 
דעדוש  אילנית  של  מינויה  את  מאריך  אני  התשע"א-12011, 
ועדת  לחברת  היציג,  הארגון  לי  שהגיש  רשימה  מתוך  קלפון2, 

הערר לעניין מכסות חלב עזים לתקופת כהונה נוספת.

י' בסיוון התשע"ז )4 ביוני 2017(
)חמ 3-4512(         אורי אריאל

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
ס"ח התשע"א, עמ' 762.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 5466.  2

מינוי חברי ועדת המכסות
לפי חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011

החלב,  משק  תכנון  לחוק  5)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בוועדת  משרדי  עובדי  נציגי  את  ממנה  אני  התשע"א-12011, 

המכסות, כמפורט להלן:

הילל מלכה, נציג מבין עובדי משרדי - חבר, במקום גבי עדין, 
ואת גבי עדין לממלא מקומו, לעניין מכסות חלב בקר.

מינויים קודמים שלהם - בטלים2.

ט"ו בתמוז התשע"ז )9 ביולי 2017(
)חמ 3-4340(         אורי אריאל

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
ס"ח התשע"א, עמ' 762.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 5896.  2

מינוי מעריכת מסוכנות
לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 5 לחוק הגנה על הציבור מפני 
ביצוע עבירות מין, התשס"ו-12006, אנו ממנים את אסנת גיא, 

מספר רישום 24378, למעריכת מסוכנות לפי החוק האמור.

ל' בניסן התשע"ז )26 באפריל 2017(
)חמ 3-5098(          חיים כץ                    יעקב ליצמן

               שר העבודה הרווחה           שר הבריאות
                   והשירותים החברתיים

ס"ח התשס"ו, עמ' 234.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 3460.  2

מינוי מעריכת מסוכנות
לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 5 לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע 
אטד  את  נוספת  לשנה  ממנים  אנו  התשס"ו-12006,  מין,  עבירות 

קמחי, מספר רישום 214156, למעריכת מסוכנות לפי החוק האמור.

מינוי זה יעמוד בתוקפו לתקופה של שנה מיום חתימתו.

ל' בניסן התשע"ז )26 באפריל 2017(
)חמ 3-5098(          חיים כץ                    יעקב ליצמן

               שר העבודה הרווחה           שר הבריאות
                   והשירותים החברתיים

ס"ח התשס"ו, עמ' 234.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 3460.  2

מינוי מעריך מסוכנות
לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 5 לחוק הגנה על הציבור מפני 
ביצוע עבירות מין, התשס"ו-12006, אנו ממנים לשנה נוספת את 
סעוד עבד אל חלים, מספר רישום 216988, למעריך מסוכנות לפי 

החוק האמור.

מינוי זה יעמוד בתוקפו לתקופה של שנה מיום חתימתו.

ל' בניסן התשע"ז )26 באפריל 2017(
)חמ 3-5098(          חיים כץ                    יעקב ליצמן

               שר העבודה הרווחה           שר הבריאות
                   והשירותים החברתיים

ס"ח התשס"ו, עמ' 234.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 8.  2

מינוי מעריך מסוכנות
לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 5 לחוק הגנה על הציבור מפני 
ביצוע עבירות מין, התשס"ו-12006, אנו ממנים את פאדי סמאר, 

מספר רישום 16830, למעריך מסוכנות לפי החוק האמור.

מינוי זה יעמוד בתוקפו לתקופה של שנה מיום חתימתו.

ל' בניסן התשע"ז )26 באפריל 2017(
)חמ 3-5098(          חיים כץ                    יעקב ליצמן

               שר העבודה הרווחה           שר הבריאות
                   והשירותים החברתיים

ס"ח התשס"ו, עמ' 234.  1
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הסמכה
לפי חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד–פעמיות, 

התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק לצמצום השימוש בשקיות 
נשיאה חד–פעמיות, התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, אני מסמיך את 
גיא סמט, עובד המשרד להגנת הסביבה )להלן - המשרד( הכפוף 

במישרין למנהל הכללי של המשרד, למנהל לעניין פרק ג' לחוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו 
במשרד.

י"ז בתמוז התשע"ז )11 ביולי 2017(
)חמ 3-5481(          זאב אלקין

השר להגנת הסביבה  
ס"ח התשע"ו, עמ' 698.  1

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את גזבר המועצה האזורית אל–בטוף 
)להלן - המועצה(, מלחם אבו עיד, לממונה על הגבייה, לצורך 
במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, 
לפי  וגבייה  דין,  כל  פי  על  למועצה  חובה המגיעים  ותשלומי 
סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977 )להלן - חוק העונשין(, 
לטובת  מקומיים  לעניינים  המשפט  בית  שפסק  קנסות  של 
לחוק   70 בסעיף  כמשמעותם  קנסות  גביית  המקומית,  הרשות 
העונשין בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף 228)א( 
התשמ"ב-51982,   משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק 
המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין, וגבייה של קנסות לפי 
18 לחוק עבירות מינהליות, התשמ"ו-61985, של קנסות  סעיף 
שנקבע  עבירה  כל  בשל  המועצה  לטובת  שהוטלו  מינהליים 
לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית 

לפי חוק עבירות מינהליות.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

המנהל הכללי  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את גזבר המועצה המקומית בית דגן, 
חן חוכימא, לממונה על הגבייה, לצורך גביית ארנונה כללית 

מינוי מפקחים
לפי חוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956

הצומח,  הגנת  לחוק   10 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החקלאות  משרד  עובדי  את  בזה  ממנה  אני  התשט"ז-11956, 
ופיתוח הכפר אשר שמותיהם מפורטים להלן, למפקחים לעניין 

החוק האמור:

יוסי חדד שי יוסף 

איתן רכט אחיה טובי 

ברט היקסון דורית שרגיל 

אלכס פרדייז הילי בונפיל 

סער אלגזר דנה חלציק 

עטילה דועאא.

תוקף המינוי עד יום כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(, 
וכל עוד הממונים מכהנים בתפקידם.

י' בסיוון התשע"ז )4 ביוני 2017(
)חמ 3-2689-ה1(         אורי אריאל

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
ס"ח התשט"ז, עמ' 79.  1

מינוי מפקחים
לפי חוק הזרעים, התשט"ז-1956

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הזרעים, התשט"ז-11956,  
אני ממנה בזה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר אשר 

שמותיהם מפורטים להלן, למפקחים לעניין החוק האמור:

יוסי חדד שי יוסף 

הילי בונפיל אחיה טובי 

אלכס פרדייז.

תוקף המינוי עד יום כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(, 
וכל עוד הממונים מכהנים בתפקידם.

י' בסיוון התשע"ז )4 ביוני 2017(
)חמ 3-454(          אורי אריאל

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
ס"ח התשט"ז, עמ' 97; התשכ"ה, עמ' 55.  1

מינוי יושב ראש למועצה לעבודות הנדסה בנאיות
לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 

התשכ"ט-1969

קבלנים  רישום  לחוק  12)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
חגי  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969,  בנאיות,  הנדסה  לעבודות 
במקום  בנאיות  הנדסה  לעבודות  המועצה  ראש  ליושב  רזניק, 

אשל ארמוני2.

ט' בניסן התשע"ז )5 באפריל 2017(
)חמ 3-485-ה5(          יואב גלנט

שר הבינוי והשיכון  
ס"ח התשכ"ט, עמ' 218; התשל"ב, עמ' 54; התשל"ג, עמ' 59.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 7421.  2
 

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686.  2
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228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982,  
המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין, וגבייה של קנסות לפי 
18 לחוק עבירות מינהליות, התשמ"ו-61985, של קנסות  סעיף 
שנקבע  עבירה  כל  בשל  המועצה  לטובת  שהוטלו  מינהליים 
לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית 

לפי חוק עבירות מינהליות.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

המנהל הכללי  
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
זבולון  האזורית  המועצה  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
לצורך  הגבייה,  על  לממונה  יוסף,  בארי  המועצה(,   - )להלן 
במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, 
לפי  גבייה  דין,  כל  פי  על  למועצה  המגיעים  חובה  ותשלומי 
סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977 )להלן - חוק העונשין(, 
לטובת  מקומיים  לעניינים  המשפט  בית  שפסק  קנסות  של 
לחוק   70 בסעיף  כמשמעותם  קנסות  גביית  המקומית,  הרשות 
העונשין בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף 228)א( 
התשמ"ב-51982,   משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק 
המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין, וגבייה של קנסות לפי 
18 לחוק עבירות מינהליות, התשמ"ו-61985, של קנסות  סעיף 
שנקבע  עבירה  כל  בשל  המועצה  לטובת  שהוטלו  מינהליים 
לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית 

לפי חוק עבירות מינהליות.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

המנהל הכללי  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
ביאליק  קריית  עיריית  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
)להלן - העירייה(, חן פרץ, לממונה על הגבייה, לצורך גביית 
חוק ההסדרים במשק המדינה  מכוח  כללית המוטלת  ארנונה 
)תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, ותשלומי 
 70 סעיף  לפי  גבייה  דין,  כל  פי  על  לעירייה  החובה המגיעים 
של  העונשין(,  חוק   - )להלן  התשל"ז-41977  העונשין,  לחוק 

)תיקוני חקיקה  המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה 
חובה  תשלומי  וגביית  התשנ"ג-31992,  תקציב(,  יעדי  להשגת 

המגיעים למועצה על פי כל דין.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

המנהל הכללי  
ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את גזברית המועצה המקומית סביון 
)להלן - המועצה(, מרים לוין, לממונה על הגבייה, לצורך גביית 
חוק ההסדרים במשק המדינה  מכוח  כללית המוטלת  ארנונה 
וגביית  התשנ"ג-31992,  תקציב(,  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני 
תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי כל דין, גבייה לפי סעיף 
70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977 )להלן - חוק העונשין(, של 
לטובת הרשות  מקומיים  לעניינים  בית המשפט  קנסות שפסק 
המקומית, וגביית קנסות כמשמעותם בסעיף 70 לחוק העונשין 
לחוק  228)א(  בסעיף  כאמור  משפט  ברירת  שהן  עבירות  בשל 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982,  המגיעים  סדר הדין הפלילי 
לרשות המקומית על פי כל דין, וגבייה של קנסות לפי סעיף 18 
לחוק עבירות מינהליות, התשמ"ו-61985, של קנסות מינהליים 
כי  לגביה  שנקבע  עבירה  כל  בשל  העירייה  לטובת  שהוטלו 
היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק 

עבירות מינהליות.

ט' בתמוז התשע"ז )3 ביולי 2017(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

המנהל הכללי  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
דאלית  המקומית  המועצה  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
על  לממונה  עדואן,  עדואן  המועצה(,   - )להלן  כרמל  אל 
חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית  לצורך  הגבייה, 
ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, 
כל  פי  על  למועצה  המגיעים  חובה  ותשלומי  התשנ"ג-31992, 
דין, גבייה לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977 )להלן - 
חוק העונשין(, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים 
לטובת הרשות המקומית, גביית קנסות כמשמעותם בסעיף 70 
לחוק העונשין בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף 

 
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

 
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4
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דין, גבייה לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977 )להלן - 
חוק העונשין(, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים 
לטובת הרשות המקומית, גביית קנסות כמשמעותם בסעיף 70 
לחוק העונשין בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף 
228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982, 
המגיעים לרשות המקומית לפי כל דין, וגבייה של קנסות לפי 
18 לחוק עבירות מינהליות, התשמ"ו-61985, של קנסות  סעיף 
שנקבע  עבירה  כל  בשל  המועצה  לטובת  שהוטלו  מינהליים 
לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית 

לפי חוק עבירות מינהליות.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

המנהל הכללי  
ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את גזברית עיריית ראשון לציון )להלן 
- העירייה(, קרן ברק, לממונה על הגבייה, לצורך גביית ארנונה 
)תיקוני  המדינה  במשק  חוק ההסדרים  מכוח  המוטלת  כללית 
יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, ותשלומי חובה  חקיקה להשגת 

המגיעים לעירייה על פי כל דין.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

המנהל הכללי  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
תל  בעיריית  החניה  אגף  מנהלת  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
אביב, יולנדה פרגר, לממונה על הגבייה, לצורך גבייה לפי סעיף 
70 לחוק העונשין, התשל"ז-31977 )להלן - חוק העונשין(,  של 
לטובת הרשות  מקומיים  לעניינים  בית המשפט  קנסות שפסק 
המקומית, וגביית קנסות כמשמעותם בסעיף 70 לחוק העונשין 
לחוק  228)א(  בסעיף  כאמור  משפט  ברירת  שהן  עבירות  בשל 
המגיעים  התשמ"ב-41982,  משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר 

לרשות המקומית על פי כל דין.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

המנהל הכללי  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686.  2

י"פ התשל"ז, עמ' 226.  3

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  4

לטובת הרשות  מקומיים  לעניינים  בית המשפט  קנסות שפסק 
המקומית, גביית קנסות כמשמעותם בסעיף 70 לחוק העונשין 
לחוק  228)א(  בסעיף  כאמור  משפט  ברירת  שהן  עבירות  בשל 
המגיעים  התשמ"ב-51982,  משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר 
לרשות המקומית על פי כל דין, וגבייה של קנסות לפי סעיף 18 
לחוק עבירות מינהליות, התשמ"ו-61985, של קנסות מינהליים 
כי  לגביה  שנקבע  עבירה  כל  בשל  העירייה  לטובת  שהוטלו 
היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק 

עבירות מינהליות.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

המנהל הכללי  
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
)להלן  העמק  מגדל  עיריית  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
גביית  לצורך  הגבייה,  על  לממונה  עוז,  מנחם  העירייה(,   -
חוק ההסדרים במשק המדינה  מכוח  כללית המוטלת  ארנונה 
)תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, ותשלומי 
 70 סעיף  לפי  גבייה  דין,  כל  פי  על  לעירייה  החובה המגיעים 
של  העונשין(,  חוק   - )להלן  התשל"ז-41977  העונשין,  לחוק 
לטובת הרשות  מקומיים  לעניינים  בית המשפט  קנסות שפסק 
המקומית, וגביית קנסות כמשמעותם בסעיף 70 לחוק העונשין 
לחוק  228)א(  בסעיף  כאמור  משפט  ברירת  שהן  עבירות  בשל 
המגיעים  התשמ"ב-51982,  משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר 

לרשות המקומית על פי כל דין.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

המנהל הכללי  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
כאוכב  המקומית  המועצה  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
על  לממונה  קאסם,  מחמוד  המועצה(,   - )להלן  אלהיגא  אבו 
חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית  לצורך  הגבייה, 
ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, 
התשנ"ג-31992, ותשלומי החובה המגיעים למועצה על פי כל 

 
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3
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חוק   - )להלן  התשל"ז-41977  העונשין,  לחוק   70 סעיף  לפי 
מקומיים  לעניינים  המשפט  בית  שפסק  קנסות  של  העונשין(, 
לטובת הרשות המקומית, וגביית קנסות כמשמעותם בסעיף 70 
לחוק העונשין בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף 
228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982,  
המגיעים לרשות המקומית לפי כל דין, וגבייה של קנסות לפי 
18 לחוק עבירות מינהליות, התשמ"ו-61985, של קנסות  סעיף 
שנקבע  עבירה  כל  בשל  המועצה  לטובת  שהוטלו  מינהליים 
לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית 

לפי חוק עבירות מינהליות.

ט' בתמוז התשע"ז )3 ביולי 2017(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

המנהל הכללי  
ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

מינוי פקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
מגדל  בעיריית  גבייה  אגף  מנהל  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
גבייה, לצורך  )להלן - העירייה(, מאיר לחיאני, לפקיד  העמק 
במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, 
ותשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי כל דין, גבייה לפי סעיף 
70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977 )להלן - חוק העונשין(, של 
לטובת הרשות  מקומיים  לעניינים  בית המשפט  קנסות שפסק 
המקומית, וגביית קנסות כמשמעותם בסעיף 70 לחוק העונשין 
לחוק  228)א(  בסעיף  כאמור  משפט  ברירת  שהן  עבירות  בשל 
המגיעים  התשמ"ב-51982,  משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר 

לרשות המקומית על פי כל דין.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

המנהל הכללי  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

מינוי פקידת גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את מנהלת מחלקת העסקים של עיריית 
לצורך   גבייה,  לפקידת  חניה,  לבנה  העירייה(,   - )להלן  נתניה 
במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, 

ותשלומי החובה המגיעים לעירייה לפי כל דין.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-18-ה1(

מרדכי כהן  
המנהל הכללי  

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את סגנית מנהלת אגף לגביית ארנונה 
בעיריית תל–אביב-יפו, אסנת הרוש, לממונה על הגבייה, לצורך  
במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, 

וגביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי כל דין.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

המנהל הכללי  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
 - )להלן  רעננה  עיריית  גזברית  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
העירייה(, אירית יהל, לממונה על הגבייה, לצורך גביית ארנונה 
)תיקוני  המדינה  במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית 
תשלומי  וגביית  התשנ"ג-31992,  תקציב(,  יעדי  להשגת  חקיקה 
חובה המגיעים לעירייה על פי כל דין, גבייה לפי סעיף 70 לחוק 
קנסות  של  העונשין(,  חוק   - )להלן  התשל"ז-41977  העונשין, 
שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת הרשות המקומית, 
גביית קנסות כמשמעותם בסעיף 70 לחוק העונשין בשל עבירות 
שהן ברירת משפט כאמור בסעיף 228)א( לחוק סדר הדין הפלילי 
המקומית  לרשות  המגיעים  התשמ"ב-51982,  משולב[,  ]נוסח 
עבירות  לחוק   18 סעיף  לפי  קנסות  של  וגבייה  דין,  כל  פי  על 
מינהליות, התשמ"ו-61985, של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת 
העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה 

ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק עבירות מינהליות.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

המנהל הכללי  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את גזבר המועצה המקומית כפר מנדא 
)להלן - המועצה(, עדנאן חלומי, לממונה על הגבייה, לצורך 
במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, 
 וגביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי כל דין, גבייה 

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3
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המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין, וגבייה של קנסות לפי 
18 לחוק עבירות מינהליות, התשמ"ו-61985, של קנסות  סעיף 
שנקבע  עבירה  כל  בשל  המועצה  לטובת  שהוטלו  מינהליים 
לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית 

לפי חוק עבירות מינהליות.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

המנהל הכללי  
ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

מינוי פקידת גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
עיריית  של  גבייה  מדור  מנהלת  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
גבייה,  לפקידת  אואקיל,  אושרית  העירייה(,   - )להלן  נתניה 
התשל"ז-31977  העונשין,  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייה  לצורך 
)להלן - חוק העונשין(, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים 
מקומיים לטובת הרשות המקומית, גביית קנסות כמשמעותם 
משפט  ברירת  שהן  עבירות  בשל  העונשין  לחוק   70 בסעיף 
]נוסח משולב[,  לחוק סדר הדין הפלילי  228)א(  כאמור בסעיף 
דין,  כל  לפי  המקומית  לרשות  המגיעים  התשמ"ב-41982, 
מינהליות,  עבירות  לחוק   18 סעיף  לפי  קנסות  של  וגבייה 
התשמ"ו-51985, של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת העירייה 
ניתן  שבעדה  עבירה  היא  כי  לגביה  שנקבע  עבירה  כל  בשל 

להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק עבירות מינהליות.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

המנהל הכללי  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994.  2

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  3

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  4

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  5

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

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

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ומכשירים  ת"י 900 חלק 2.82 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ולמכונות  שעשועים  למכונות  מיוחדות  דרישות  דומים: 

לשירות אישי, מיוני 2017, בא במקום המהדורה מיוני 2012;

ת"י 9000 - מערכות ניהול איכות - מושגי יסוד, מונחים והגדרות, 
מיוני 2017, בא במקום המהדורה מאפריל 2006.

י"א בסיוון התשע"ז )5 ביוני 2017(
)חמ 3-96-ה1(         אילן כרמית

ממלא מקום המנהל הכללי   
של מכון התקנים הישראלי  

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1

מינוי פקידת גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את מנהלת מחלקת הוצאה לפועל של 
עיריית נתניה, מרלן אלבז, לפקידת גבייה, לצורך גביית ארנונה 
)תיקוני  המדינה  במשק  חוק ההסדרים  מכוח  המוטלת  כללית 

חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

המנהל הכללי  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

מינוי פקידת גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את העוזרת למנהלת הגבייה ומנהלת 
קופה ראשית במועצה האזורית חבל איילות, ריקי נתן, לפקידת 
חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית  לצורך  גבייה, 
ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, 
על  למועצה  המגיעים  חובה  תשלומי  וגביית  התשנ"ג-31992, 

פי כל דין.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

המנהל הכללי  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

מינוי פקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את מנהל הארנונה במועצה המקומית 
דאלית אל כרמל )להלן - המועצה(, רמי כמאל, לפקיד גבייה, 
ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית  לצורך 
תקציב(,  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק 
כל  פי  על  למועצה  המגיעים  חובה  ותשלומי  התשנ"ג-31992, 
דין, גבייה לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977 )להלן - 
חוק העונשין(, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים 
לטובת הרשות המקומית, גביית קנסות כמשמעותם בסעיף 70 
לחוק העונשין בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף 
228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982,  

 
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: בית חנינה, רחוב: טאהה חוסיין 

 X: 221500 קואורדינטת
 Y: 638350 קואורדינטת

 

גושים וחלקות:
גוש: 30607, לא מוסדר, חלקות בשלמותן 137, 124, 111, 59, 149 

 

מטרת התכנית:
הקמת אגף חדש )בניין מס' 2( ותוספת בנייה בבניין מס' 1, לשם 

הרחבת בית ספר "פרייר", בית חנינה, ירושלים.
 

עיקרי הוראות התכנית:
למבנים  לבנים  פרטי  למוסד  משטח  קרקע  יעוד  שינוי  א. 

ומוסדות ציבור לחינוך.
ספר  בית  הרחבת  לשם  בנייה  לתוספות  בינוי  קביעת  ב. 

"פרייר", כמפורט להלן:
קביעת בינוי לתוספת אגף חדש )בניין מס' 2(, בחלקו   .1
המערבי של תא שטח מס' 1, בן 3 קומות מעל קומת 
ספורט,  ומגרש  לימוד  כיתות  תוספת  לשם  חניה, 

בהתאם לנספח הבינוי.
של  ו–-1   2- במפלסים  בנייה  לתוספת  בינוי  קביעת   .2
לימוד  וכיתות  בריכה  תוספת  לשם   ,1 מס'  הבניין 

לשימוש בית הספר, בהתאם לנספח הבינוי.
קביעת בינוי להקמת שומר )בניין מס' 3( וחדר חשמל   .3
 ,1 מס'  שטח  תא  של  המזרחי  בחלקו   )4 מס'  )בניין 

בהתאם לנספח הבינוי.
קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. ג. 

מ"ר,  ל–15768.55  וקביעתם  בשטח  הבנייה  שטחי  הגדלת  ד. 
שטחי  ו–3921.15  עיקריים  שטחים  מ"ר   11847.40 מתוכם 

שירות.
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור. ה. 

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן בנייה.  ו. 
קביעת הוראות בגין מבנה/גדר/מדרגות להריסה. ז. 

קביעת הוראות בגין עצים לשימור. ח. 
קביעת הוראות בגין הקמת חדר שנאים. ט. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים 7330 עמ' 
9406, בתאריך 30.8.16. 

 

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
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  

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת בסמכות 
הועדה המקומית

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
 507-0444091 מס'  תכנית  הפקדת  בדבר   התשכ"ה-1965, 

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של חיפה, ביום י"ח 

באב התשע"ז )10 באוגוסט 2017(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

המקרקעין הנכללים בגוש רישום מס' 12726, 12727, 12842/
חיפה )חלק מגוש שומה מס' 10799(

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
לפקיד  להגישן  יש  לרישום,  הניתנת  זכות  וכל  הנאה  זיקת 
המפרש,  בניין  15א,  פלי"ם  רח'  בלשכתו,  או  במחנהו,  ההסדר 
קומה 14, חיפה, בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על 
התקדמות ההסדר. יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה 
שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את כל הפרטים 

הקבועים בתזכיר התביעה.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.

גבולות  את  על האדמה  קבע  בציוני  יציין  כל אדם שלא 
החלקה שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד 
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו 

של אותו אדם.

מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח זכויות.

ט"ז בתמוז התשע"ז )10 ביולי 2017(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה                  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0064352

 שם התכנית: הקמת אגף חדש בבית ספר פרייר, 
בית חנינה, ירושלים 

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

101-0064352 )גרסת הוראות: 15 גרסת תשריט: 10(. 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה. 

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

62 החלפה  
במ/ 3458 א'  שינוי  
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השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב: אזור

גושים וחלקות:
גוש: 6026 מחלקה: 91 עד: 91 

מגרשים:
926

מטרות התכנית:
שינוי גובה מותר לצורך התאמתו לצרכי המבנה כבית כנסת. 

עיקרי הוראות התכנית:
יימדד מגובה  מ', כאשר הגובה  ל–9  מ'  גובה מותר מ–7  שינוי 
ועד  הרחוב  ממפלס  מ'   1.2 על  יעלה  שלא  הקובעת  הכניסה 

מפלס פני הגג. 

בתאריך:  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30.11.2016 ובילקוט הפרסומים 7380, בתאריך 16.11.2016.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון 
טלפון אזור,   ,18 שדה  יצחק  רח'  יהודה-אזור,  אור   ובנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   03-6534547
רשאי  המעונין  כל  אביב.  תל   124 בגין  מנחם  רחוב  אביב,  תל 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

מס' גרסה הוראות תכנית 20, מס' גרסה תשריט 12

עוזי אהרון  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ובנייה אור יהודה - אזור  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
501-0480814

 שם התכנית: מגדל וי-טאואר, בני ברק - 
תוספת זכויות עפ"י תיקון 101 לחוק

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 501-0480814

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/566, 501-0201731

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
7430 מ"ר

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: בר כוכבא 23

גושים וחלקות:
גוש: 6196, חלקה/ות: 376

מטרות התכנית:
עד  או  מ"ר   500 עד  של  בהיקף  משרדים  למגדל  תוספת שטח 

20% עפ"י סעיף 62א)א()16(

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטח של עד 500 מ"ר או עד 20% משטח המגרש,    .1

ללא תוספת קומות, עפ"י השטח הגדול.
כל הוראות של התכניות התקפות, לרבות תכנית בב/566    .2
קומות  מס'  לגבי  לרבות  לחול,  ימשיכו  תיקוניה,  על 
מאושרות, תנאים להיתר, איכות הסביבה, שימושים וכדו'.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4.4.2017 ובילקוט הפרסומים 7490, עמ' 5284, בתאריך 27.4.2017 

תא/מק/4603 - עמיגור - דרך השלום 98-100 בסמכות הועדה 
המקומית, מונה תדפיס הוראות: 27 מונה תדפיס תשריט: 13

השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
רחוב ברנפלד שמעון 16,18, דרך השלום 98, 100 ת"א

גושים וחלקות:
חלק מגוש מוסדר 6164, חלקה בשלמות 321

מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה וקומות באגף הקדמי לטובת תוספת    .1

יח"ד.
יצירת חיבור בין רחוב ברנפלד לבין השצ"פ הגובל ממזרח.   .2

הריסת מבנים קיימים.   .3

עיקרי התכנית: 
תוספת זכויות בנייה:   .1

מ"ר   11,350 של  לסך  מ"ר   2,126 של  בנייה  תוספת  א.  
שטחים עיקריים עיליים, בתוספת של 1,100 מ"ר שטחי 

מרפסות.
תוספת של 1,413 מ"ר לסך של 3,758 מ"ר שטחי שירות  ב.  

עילי.
אוכלוסיה  קבוצות  עבור  הדיור  יחידות  מלאי  הגדלת    .2
כקשישים, נזקקים וחסרי דיור ל-290 יח"ד, מהן 226 יח"ד 

לאדם אחד ו-64 יח"ד לזוג.
תוספת 3 קומות באגף הקדמי לדרך השלום, לכדי סך של   .3

13 קומות + גג טכני פתוח.
הגובל  השצ"פ  ומגרש  ברנפלד  רחוב  בין  חיבור  הקמת    .4
ממזרח ע"י הרחבת מדרכה ורישום זיקת הנאה בשטח של 

200 מ"ר.
קביעת מרתפים על פי תכנית תא/ע/1.   .5

הריסת מבנים קיימים כמסומן בתשריט.   .6

כל המעוניין רשאי לעיין בשינוי התכנית ללא תשלום, התכנית 
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, ארכיון אגף תכנון העיר ברח' 
שדרות בן-גוריון 68 תל-אביב, בימים א', ב', ג' וה' בין השעות 
פקס  מס'   03-7247254 טלפון   309 חדר  ג'  קומה   ,13:00  –  08:00
המעוניין  כל   .davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il  03-7241949
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
רשאי, תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, להגיש 

התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

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

שעליהן היא מסתמכת.
דורון ספיר  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה תל אביב - יפו  

מרחב תכנון מרחבי אור יהודה - אזור

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
552-0377317

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 552-0377317 

רחוב ירושלים 57, אזור- מאא/מק/2034

המהווה שינוי לתוכניות הבאות: 
כפיפות מאא / 232 

כפיפות תמא / 4 / 2 
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מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת תכנית מס': 
501-0501148

שם התכנית: תוספת יח"ד ברח' השניים 28
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 501-0501148

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/מק/3054/א, בב/מק/3068

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
573 מ"ר

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: השניים 28

גושים וחלקות
גוש: 6195 חלקה/ות: 203

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

2. שינויי בינוי עפ"י סעיף 62א)א()5(.
3. תוספת קומה, יח"ד ושטחים עפ"י תמ"א 38. 

4. קביעת שטח ציבורי עתידי בק"ק.

עיקרי הוראות התכנית:
בהקמת בניין חדש יותרו השינויים והתוספות כדלהלן:

תוספת 1 יח"ד באגף המערבי מעבר ל–7 יח"ד המותרות באגף.    )1(
תוספת קומה, 2 יח"ד ושטחים עפ"י תמ"א 38.    )2(

 1 )8 יח"ד + 2 יח"ד +  יותרו 19 יח"ד ב–2 האגפים  סה"כ    )3(
דירת גג באגף המערבי, ו–8 יח"ד באגף המזרחי(. 

ניכרת,  סטייה  תהא  לנ"ל  מעבר  יח"ד  תוספת  או  חלוקה    )4(
למעט דירת נכה עפ"י תכנית תקפה.

תותר בניית דירת נכה )לא כלולה בתכנית זו( עפ"י הוראות    )5(
הגג  דירת  ובניית  מהחזית,  נסיגות  ללא  התקפה  התכנית 
ללא נסיגות למעט בחזית וכמפורט בתכנית 501-0211441.

הגבהת גובה דירת הגג ל-3.30 מ' )גובה נטו(.   )6(
לרבות  הבנייה,  בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי    )7(
פיתוח  קשיחים,  בחומרים  חזיתות  ציפוי  עיצוב,  לעניין 

המגרש וכדו'. 
המבנים המסומנים להריסה ייהרסו כתנאי להיתר בתאום    )8(

עם איכ"ס לרבות לעניין פינוי פסולת בניין.
תובטח יציבות האגף הקיים בזמן ההריסה והבנייה.    )9(

הריסת  בתנאי  תהא  זו  תכנית  שעפ"י  התוספות  )10(  מימוש 
המבנה הקיים באגף הרלוונטי. 

כל  יותרו  המזרחי  באגף  לק.ב.  מחוץ  הקיים  הבניין  )11(  חלקי 
עוד האגף לא נהרס.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7.4.2017 ובילקוט הפרסומים 7490, עמ' 5285, בתאריך 27.4.2017 

נמצאת   )3 תשריט  וגרסת   5 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  

התכנית האמורה )גרסת הוראות 9 וגרסת תשריט 10( 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': 
501-0483214

שם התכנית: תוספת יח"ד במתחם הטחנה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 501-0483214

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב. בב/105/מצ/1, בב/105/צ, בב/651, בב/825

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
3861 מ"ר

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: אבן גבירול 2, אבן שפרוט 2, סוקולוב 41

גושים וחלקות:
גוש: 6122 חלקה/ות: 989

מטרות התכנית:
תוספות ושינויים עפ"י סעיף 62א)א(:

1. תוספת יח"ד עפ"י סעיף )8(.
2. שינוי בינוי עפ"י סעיף )5(.

עיקרי הוראות התכנית:
)עפ"י  המותרות  יח"ד  ל-114  מעבר  יח"ד   9 של  תוספת    .1

תכנית בב/825 "התכנית הראשית"(, סה"כ 123 יח"ד.
תוספת יח"ד יהיה בהתאם למפורט בנספח הבינוי וכדלהלן:   .2

1. יח"ד בבניין B בקומת הקרקע. א.  
3 יח"ד בבניין B בקומת הגג. ב.  

1 יח"ד בבניין C בקומת הקרקע. ג.  
2 יח"ד בבניין C בקומת הגג. ד.  
1 יח"ד בבניין A בקומת הגג. ה.  

לרבות  הבנייה,  בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי    .3
לעניין פיתוח המגרש, חומרי גמר קשיחים, עיצוב הבניין 

וכדו'.
כל ההוראות של התכניות התקפות, לרבות לגבי דירות גג    .4
וסוכות, ימשיכו לחול, למעט השינויים המפורטים בתכנית 

זו.
לא תותר חלוקה או תוספת של יח"ד מעבר למותר עפ"י    .5

תכנית זו, וזו תהיה סטייה ניכרת.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
29.3.2017 ובילקוט הפרסומים 7490, עמ' 5285, בתאריך 27.4.2017 

נמצאת   )3 תשריט  וגרסת   2 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. 
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זכויות הבנייה לשטחים עיקריים כוללות את כל ההקלות    .5
על פי תקנת סטייה ניכרת ערב אישורה של תוכנית זו. 6% 

לשיפור הדיור, 5% לתוספת מעלית - סה"כ 16%. 

אביבית מאור נמרודי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה רמת גן  

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
304-0236745

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
חיפה,  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה, 
מופקדת תכנית מס' 304-0236745 הנקראת "חפ/מק777י-רחוב 
והתאמת  לרכב  מעבר  זכות  מיקום  שינוי  חירות-  הנמל-בית 

הבינוי"

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות: 
חפ/ 777/ ב חפ/ 777/ ד חפ/ מק/ 777/ ו חפ/ 1400/ שש

מקום התכנית:
ישוב: חיפה, רחוב הנמל 44 , קמפוס הנמל, חיפה.

גושים וחלקות:
גוש: 10889, חלקה בשלמות: 13, חלקי חלקות 11-12, 17

מטרות התכנית: 
בקטע  הקרקע,  בקומת  הנאה  לזיקת  השטח  במיקום  שינוי 
ההנאה  זיקת  הנמל.  לרחוב  בגדד  קדושי  רחוב  את  המקשר 
כל  למעבר  וכן  ברכב  ברגל,  לצמיתות  הציבור  למעבר  תשמש 

התשתיות התת קרקעיות .

עיקרי הוראות התכנית:
קרקע  בקומת  לציבור  ההנאה  זיקת  שטח  מיקום  שינוי    .1

בהתאם לסעיף 62א)א()19(.
לסעיף  בהתאם  בעלים  הסכמת  ללא  וחלוקה  איחוד    .2 

62א)א()1( לחוק .
שינוי הוראות בינוי בהתאם לסעיף 62א)א()5(.   .3

שינוי קוי בנין בהתאם לסעיף 62א)א()4(.    .4
בהתאם  הבניין  בגובה  שינוי  ללא  מגורים  קומת  תוספת    .5

לסעיף 62 א)א()4א(.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
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 
חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
עיר,  ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה לתכנון  בעיתונים. 
ברח' ביאליק 3 חיפה. המען למשלוח התנגדויות בדואר: הועדה 
31047. המתנגד  14 חיפה  רח' חסן שוקרי   4811 ת.ד.  המקומית 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  התנגדותו  עותק  ימציא 
ובנייה מחוז חיפה,רח' פלי"ם 15 חיפה 31048 טל: 8633448 - 04.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת לפי תמ"א 38 
מס' רג/מק / 1561

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
תל  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  גן,  רמת 

אביב, 
בדבר דחיית תכנית מתאר מפורטת מס' רג/מק / 1561. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 , רג/340/ג/11  רג/340/ג/1/3,   , רג/340/ג/3   , רג/340/ג  רג/340, 

רג/171, רג/806

המהווה כפיפות לתכניות הבאות:
רג/340/ג/1, רג/340/ג/15, רג/340/ג/17, רג/340/ג/18, 

רג/מק/340/ג/18/א, רג/340/ג/19, רג/340/ג/21, 
רג/מק/340/ג/21/א, רג/מק/340/ג/28, רג/340/ג/29, ג/340/ג/30, 

רג/מק/340/ג/30/א, רג/מק/340/ג/33, רג/מק/340/ג/38, 
תמ"א 38, תמ"א 2/38 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: רמת-גן, רח' מטולה 3 , 5

גושים/ חלקות לתכנית: 
 גוש: 6182 חלקה 337 בשלמותה

גוש: 6182 חלקה 336 בחלקה 

גבולות התכנית: 
 בצפון: חלקה 339 בגוש 6182 )רח' מטולה 1, ראש פינה 4(

 בדרום: חלקה 336 בגוש 6182 )רח' מטולה 7(
 במזרח: חלקה 338 בגוש 6182 )רח' ראש פינה 6(

 במערב: חלקה 410 בגוש 6182 )שטח ציבורי פתוח(

מטרות התכנית: 
,רג/340/ג/30  הקמת בית מגורים חדש על פי תמ"א 2/38    .1
זכויות הבנייה הקיימות  ו–רג/מק/340/ג/30א', תוך מיצוי 

בחלקה והריסת הבניין הקיים. 
תוספת קומות על פי סעיף 62א)א()5( לחוק התכנון והבנייה    .2
ועיצוב  בינוי  בדבר  בהוראות  שינוי  התשכ"ה-1965, 

אדריכליים. 
החלת הקלות על פי סעיף 62א)א()9( לחוק התכנון והבנייה    .3
ערב  לקבל  היה  שניתן  ההקלות  כל  התשכ"ה-1965, 
בניין למרפסות  זו, לרבות הקלה בקו  אישורה של תכנית 

וניוד שטחים בין הקומות. 
תכנית זו נערכה בהתאם להוראות סעיף 23 לתמ"א 38 .    .4

עיקרי הוראות התוכנית: 
 ,2/38 פי תמ"א  בנייני מגורים חדשים על   2 תותר הקמת    .1
על  החלות  והתוכניות  ג/מק/340/ג/30/א  רג/340/ג/30, 
החלקה. זכויות הבנייה לשטחים עיקריים ללא שינוי ולפי 

תכניות בתוקף.
לחדרי  גג  קומת   + קומות   8 לסה"כ  קומות  תוספת  תותר    .2
יציאה לגג או לחילופין לדירות גג + מתקנים טכניים על 

הגג ,מעל קומת כניסה ומעל עד 2 קומות מרתף. 
מס' יחידות הדיור המוצע בתוכנית הינו עד 36 יח"ד. תותר    .3
תוספת יח"ד במסגרת בקשה להיתר בנייה בתנאי התאמה 

לתנאי תוכנית אג/מק/340/ג/30/א. 
ניתן יהיה לנייד זכויות בנייה בין הקומות השונות בבניין    .4

כולל זכויות בנייה למגרש מדרוני. 
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המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
חד/מק/1240 א', חד/1240, חד/450 ה חד/ 2020

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
שדרות בגין - כביש 13 , חדרה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10008 חלקות במלואן: 210

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת 210 מ"ר בשטחי בנייה כוללים מ–1,575 מ"ר במצב   .1

מאושר ל–1,785 מ"ר במצב מוצע.
תוספת 2 יח"ד מ–15 יח"ד במצב מאושר ל–17 יח"ד במצב   .2

מוצע.
מפלסית.  חד  דירה  הכוללת  כקומה   9 קומה  בניית  תותר   .3
שטח הקומה לא יעלה על 75% משטח הקומה שמתחתיה.

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 תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, רח' הלל 
יומצא  ההתנגדות  העתק   ,04-6303728 טלפון:  חדרה,   9 יפה 
ב',  בנין   15 הפלי"ם  שד  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי 

חיפה, טלפון: 04-8633427(.

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 חדרה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
302-0301317

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 302-0301317 

- שינוי הוראות בנייה - בני ימין.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
חד/701

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חדרה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10041 חלקות במלואן: 244

עיקרי הוראות התכנית: 
א. תוספת יחידת דיור.

ב.תוספת אחוזי בנייה עיקריים.
ג.תוספת בתכסית קרקע.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת יחידת דיור אחת מ–3 יח"ד במצב מאושר ל–4 יח"ד  א.  

במצב מוצע.
במצב   )40%( מ–549.60  מ"ר   52.4 בנייה של  תוספת שטחי  ב. 

מאושר ל–602 מ"ר )43.81% ( במצב מוצע.
תוספת 4% בתכסית קרקע מ–30% במצב מאושר ל–34%  ג.  

במצב מוצע.

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית 
מתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
חיפה,  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה, 
מס'  מקומית  מתאר  לתכנית  שינוי  המהווה  תכנית   מופקדת 
-304-0433771 הנקראת "חפ/ מק/2423 - תוספת חזית ושימוש 

מסחרי במבנה מגורים ברח' דישראלי 2.

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות: 
חפ/1 ד', חפ/676, חפ/מק/1400גב',חפ/מק/1400 יב'/1.

תכנית זו כפופה לתכניות:
חפ/229ה', חפ/229י'/1,חפ/229, י'/5,חפ/1400 יב, 

חפ/מק/1400פמ', תמ"א 34 ב'/4,תמ"א 38/3,חפ/1400שש'.

מקום התכנית
ישוב: חיפה

הקרקע הכלולה בתכנית זו, נמצאת ברחוב דישראלי 2 חיפה.

גושים וחלקות:
גוש 10782, חלקה 2

מטרת התכנית
המיועד  השטח  ,קביעת  קרקע  בקומת  מסחרי  שימוש  תוספת 
הדרכים  כלפי  מסחרית  חזית  וקביעת  המסחרי  לשימוש 

הגובלות וכן קביעת הנחיות והוראות בנייה בתאמה .

עיקרי הוראות התכנית:
ובלבד שהשטח הכולל  תוספת שימוש מסחרי בקומת הקרקע 
המותר לבנייה לצורך השימוש המסחרי לא יעלה על 25% מסך 

השטח הכולל המותר לבנייה במגרש לפי סעיף 62 א )א(11.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
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 
חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
עיר,  ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה לתכנון  בעיתונים. 
ברח' ביאליק 3 חיפה. המען למשלוח התנגדויות בדואר: הועדה 
המקומית ת"ד 4811, רח' חסן שוקרי 14, חיפה 31047. המתנגד 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  התנגדותו  עותק  ימציא 
ובנייה מחוז חיפה,רח' פלי"ם 15 חיפה 31048 טל: 8633448 - 04.

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

שעליהן היא מסתמכת.
חדוה אלמוג  

מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה חיפה  

מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
302-0285155

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
חיפה,  מחוז  ובנייה  לתכנון  ובמשרדי הועדה המחוזית  חדרה, 
הוראות  שינוי   -  302-0285155 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 

בנייה דנעוז השקעות. 
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מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
303-0503912

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  הכרמל,  חוף 
קו  303-0503912 - שינוי  חיפה, מופקדת תכנית מפורטת מס' 

בניין שטח ביה"ס מעגנים. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי חכ/9/י

כפיפות תמא/13
כפיפות תמא/34/ב/4

כפיפות תמא/35
כפיפות תממ/6

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חוף הכרמל, קיבוץ מעגן מיכאל

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10971 חלקי חלקות: 4

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קו בנין לפי סעיף 62א )א( 4 לחוק.

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. 
כרמל סלע  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה חוף הכרמל  

מחוז מרכז

מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
,416-0490896

רע/מק/839 - הדקל 18-20, רעננה
והבנייה  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ובנייה מחוז מרכז,  ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון  רעננה, 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 416-0490896, רע/מק/839 - הדקל 

18-20, רעננה. גרסת: הוראות- 11, תשריט- 5.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
ובילקוט פרסומים 7238, עמוד , בתאריך 31/03/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
טלפון:  חדרה,   9 יפה  הלל  רח'  כתובת:  "חדרה".   ובנייה 
04-6303728 ובמשרדי הועדה המחוזית כתובת: שד הפלי"ם 15 
בנין ב', חיפה , טלפון: 04-8633427 כל המעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חדרה  

מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
308-0463588

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  כרכור,  חנה  פרדס 
מחוז חיפה, מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' 308-0463588 

- הסדרת צמתים בשכונת הטריז. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ש/1

שינוי 353-0121889

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: פרדס חנה-כרכור

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10073 חלקי חלקות: 163, 171, 172, 175

גוש: 10106 חלקות במלואן: 126, 127, 128, 129, 170, 179, 200
גוש: 10106 חלקי חלקות: 25, 28, 29, 93, 94, 131, 132, 133, 180

עיקרי הוראות התכנית: 
הסדרת שני צמתים בשכונת הטריז החדשה ע"י הרחבת דרכים 
והסדרת מגרשי מגורים 122, 123 ע"י איחוד וחלוקה בהסכמת 

הבעלים.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
משרדי הועדה פתוחים לקהל, או באתר האינטרנט של הועדה 
vaada.phk.org.il בתפריט תכניות בנין עיר. כל מעונין בקרקע, 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבנין 
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 פרדס חנה כרכור, בשעות קבלת קהל. כתובת: רחוב דרך 
 077-9779933 טלפון:  כרכור,  חנה  פרדס   1022 ת.ד.   ,22 הבנים 
שלוחה 3. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 

כתובת: שד' הפלי"ם 15 ב' חיפה, טלפון: 04-8616252. 

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

תשמ"ט - 1989. 

חיים געש  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה פרדס חנה - כרכור  
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מטרות התכנית: 
סימן  ג'  בפרק  כמשמעותם  מגרשים,  של  וחלוקה  איחוד    .1
ייעוד קרקע. בהתאם  כל  ז' ללא שינוי בשטח הכולל של 

לסעיף 62א)א()1( לחוק.
שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית בהתאם לסעיף 62א)א()4(    .2

לחוק.
תוספת 6% לשטח עיקרי לפי סעיף 62א)א()9( לחוק.   .3

עיקרי הוראות התכנית: 
החלפת שטחים בין אזור חקלאי למגורים באזור כפרי.   .1

שינוי קו בניין צדדי ואחורי לחממה באזור מגורים ביישוב    .2
כפרי ל-0.

שינוי קו בנין צדדי מזרחי, בקטעים, מ-3 מ' ל-1.5 מ'.  
תוספת 6% לשטחי הבנייה המותרים.   .3

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5/9/2016 ובילקוט פרסומים 7312, עמ' 9079, בתאריך 1/8/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 49945 ירק  נוה   500 ת.ד.  המועצה  קרית  השרון,  דרום  ובנייה 
מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   03-9000560 טלפון: 
 .08-9270170 91, קרית הממשלה רמלה, טלפון:  כתובת: הרצל 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 

האמורים פתוחים לקהל. 
מוטי דלג'ו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה דרום השרון  

מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
451-0533463

שם תכנית: שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מרכז,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  קסם, 

מופקדת תכנית מפורטת מס' 451-0533463.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק/1/3000 

שינוי 451-0169227 
כפיפות תמא/2/4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: כפר קאסם

ישוב: כפר קאסם
 X : 669260 קואורדינאטה
Y : 198118 קואורדינאטה

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש 8869 ח"ח 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 102, 125 מגרשים 51/1, 

500

מטרות התכנית:
שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית. 

הוספת שטחי בנייה עיקריים, יחידות דיור ו- הוספת קומות. 
קביעת הוראות לעניין הריסת גדרות ובניינים 

שיוני בקווי בניין. 

המהווה יחס לתכניות הבאות: 
החלפה – רע/23/1

כפיפות – רע/292/1א 
כפיפות – רע/מק/284/1ב
כפיפות - רע/מק/400/1

כפיפות - רע/3000

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: רעננה

ישוב: רעננה, רחוב: הדקל 18-20

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 7651, חלקה: 207

מטרת התכנית:
תוספת אחוזי בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
ל-56% בהתאם  הכוללים מ-40%  הבנייה  אחוזי  הגדלת    .1

לשטח היחסי של כל יח"ד בחלקה.
הגדלת תכסית מירבית ל-35%.    .2

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 דרום השרון

 הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 
417-0117416

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 417-0117416 

- שינוי גבול מגרשים-מחלב-שדי חמד )שד/מק/29/130(.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי למשמ/105)שד(

שינוי לשד/11/130

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: דרום השרון

שדי חמד

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8549 מחלקה: 12 עד: 12 חלקי

גוש: 8550 מחלקה: 36 עד: 37 בשלמות
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תוספת 153 מ"ר שטחי בנייה עיקריים עפ"י סעיף 62א)א()16( לחוק.
שינוי בקווי בניין כמסומן בתשריט עפ"י סעיף 62א)א()4( לחוק..

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 
טלפון:  קאסם  כפר   ,10 קאסם  ע.אלכרים  רח'  קסם   ובנייה, 
הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   ,03-9370241

המחוזית )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.

מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
451-0367029

שם תכנית: שינוי הוראות בנייה
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 451-0367029.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק/1/3000 

כפיפות תמא/2/4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: כפר קאסם

ישוב: כפר קאסם
 X : 668763 קואורדינאטה
Y : 198740 קואורדינאטה

גושים/ חלקות/ מגרשים לתכנית:
גוש 8881 ח"ח 15 מגרש מגרש 15/8

מטרות התכנית:
תוספת שטחי בנייה, תוספת 2 קומות ותוספת 4 יח"ד וקביעת 

מחסן להריסה. 

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת 191 מ"ר שטחי בנייה עיקריים ו–430 מ"ר שטחי שירות 

תת קרקעיים.
תוספת 2 קומות, סה"כ 5 קומות.

תוספת 4 יח"ד, סה"כ 10 יח"ד.
הקיים  למצב  בהתאם  הקיימים  למבנים  בניין  קווי  אישור 

ובהתאם לקו בניין מוצע.
קביעת מחסן להריסה.

העברת שטחי בנייה בין הקומות.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21/02/2017 ובילקוט פרסומים 7455, עמוד 3859. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:  קאסם  כפר   ,10 קאסם  ע.אלכרים  רח'  קסם,   ובנייה 
כתובת:  מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   03-9370241
הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444. כל המעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית על ידי העברת 
396 מ"ר שטחי בנייה עיקריים ו- 59 מ"ר שטח שירות מתא שטח 

1 לתא שטח 500 עפ"י סעיף 62א)א()6( לחוק.
הוספת 215 מ"ר שטחי בנייה עיקריים לתא שטח 1 עפ"י סעיף 

62א)א()16()א()1( לחוק.
הוספת 4 יחידות דיור עפ"י סעיף 62א)א()4א( לחוק.

אישור 8 קומות למבנה הקיים בתא שטח 500 עפ"י סעיף 62א)א(
)8( לחוק.

סעיף  עפ"י  ובניינים  גדרות  הריסת  לעניין  הוראות  קביעת 
62א)א()19( לחוק.

שינוי בקווי בניין עפ"י סעיף 62א)א()4( לחוק.
שינוי הוראות בנייה.

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 
טלפון:  קאסם  כפר   ,10 קאסם  ע.אלכרים  רח'  קסם   ובנייה, 
הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   ,03-9370241

המחוזית )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.

מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
451-0534883

שם תכנית: הגדלת השטח לשימוש מסחרי
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

קסם, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז,
מופקדת תכנית מפורטת מס' 451-0534883.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק/1/7 

כפיפות תמא/2/4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: כפר קאסם

ישוב: כפר קאסם
 X : 668782 קואורדינאטה
Y : 197197 קואורדינאטה

גושים/ חלקות/ מגרשים לתכנית:
גוש 9082 חלקה 116 מגרש 189 על פי תכנית ק/1/7

מטרות התכנית:
הוספת שטחי בנייה למסחר ומגורים. 

שינוי בקווי בניין. 

עיקרי הוראות התכנית:
המרת 260 מ"ר שטחי בנייה עיקריים משימוש מגורים למסחר 
ומשרדים בקומת קרקע ובקומה א. סה"כ שטח למסחר 360 מ"ר 

עפ"י סעיף 62א)א()11( לחוק.
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גושים/ חלקות/ מגרשים לתכנית:
גוש 8864 ח"ח 10 מגרש 10/2 לפי תכנית ק/1/3000

מטרות התכנית:
אישור קווי בניין ותוספת קומה. 

קביעת גדרות להריסה. 

עיקרי הוראות התכנית:
אישור קווי בניין למבנה הקיים בהתאם למצב הקיים ובהתאם 

למסומן בתשריט מצב מוצע.
קביעת גדרות להריסה.

תוספת קומה, סה"כ 4 קומות ועליית גג.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
05/02/2017 ובילקוט פרסומים 7455, עמוד 3861 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון: קאסם  כפר   ,10 קאסם  ע.אלכרים  רח'  קסם,   ובנייה 

כתובת:  מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   03-9370241
הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444. כל המעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
451-0484345

שם תכנית: שינוי בקווי בניין - ראפת עאמר
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 451-0484345.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק/1/3000 

כפיפות תמא/2/4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: כפר קאסם

ישוב: כפר קאסם
 X : 668807 קואורדינאטה
Y : 197573 קואורדינאטה

גושים/ חלקות/ מגרשים לתכנית:
גוש 8862 ח"ח 28, 29, 108 גוש 8948 חלקה 53 מגרש 100

מטרות התכנית:
שינוי בקווי בניין וקביעת מחסן להריסה. 

עיקרי הוראות התכנית:
הקיים  למצב  בהתאם  הקיימים  למבנים  בניין  קווי  אישור 

ובהתאם לקו בניין מוצע בתשריט.
קביעת מחסן להריסה.
קביעת הוראות בנייה.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
05/02/2017 ובילקוט פרסומים 7455, עמוד 3861 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:  קאסם  כפר   ,10 קאסם  ע.אלכרים  רח'  "קסם",   ובנייה 
כתובת:  מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   ,03-9370241
הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444. כל המעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אורית רישפי  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ובנייה קסם  

מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
451-0367037

שם תכנית: שינוי הוראות בנייה - משפחת דרארג'ה
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 451-0367037.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק/1/3000 

כפיפות תמא/2/4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: כפר קאסם

ישוב: כפר קאסם
 X : 669327 קואורדינאטה
Y : 198846 קואורדינאטה

גושים/ חלקות/ מגרשים לתכנית:
גוש 8880 ח"ח 48 מגרש 48/2 לפי תכנית ק/1/3000

מטרות התכנית:
יח"ד  ותוספת  רביעית  קומה  תוספת  בנייה,  שטחי  תוספת 

וקביעת זיקת הנאה. 

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת 138 מ"ר שטחי בנייה עיקריים ו- 321 מ"ר שטחי שירות 

תת קרקעיים.
תוספת קומה, סה"כ 4 קומות על קומת עמודים ועלית גג.

תוספת 2 יח"ד, סה"כ 8 יח"ד על המגרש.
העברת שטחי בנייה בין הקומות.

קביעת שטח לזיקת הנאה.
אישור קווי בניין בהתאם למצב הקיים ובהתאם לקו בניין מוצע.

קביעת הוראות בנייה.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21/02/2017 ובילקוט פרסומים 7455, עמוד 3860 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:  קאסם  כפר   ,10 קאסם  ע.אלכרים  רח'  "קסם",   ובנייה 
כתובת:  מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   ,03-9370241
הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444. כל המעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
451-0482984

שם תכנית: שינוי בקווי בניין
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 451-0482984.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק/1/3000 

כפיפות תמא/2/4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: כפר קאסם

ישוב: כפר קאסם
 X : 669217 קואורדינאטה
Y : 196800 קואורדינאטה
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מטרת התכנית : 
שינוי צורת מגרשי מגורים, ללא שינוי בשטח הכולל בכל    .1

יעוד, בהתאם לסעיף 62א )א( 1. 
הוספת יחידות דיור, בהתאם לסעיף 62א )א( 8.    .2

שינוי בקווי בנין הקבוע בתכנית, בהתאם לסעיף 62א)א( 4.    .3

עיקרי הוראות התכנית :
בכל  הכולל  בשטח  שינוי  ללא  מחדש,  מגרשים  חלוקת   .1

יעוד, בהתאם לסעיף 62א )א( 1. 
תוספת יחידות דיור, בהתאם לסעיף 62א )א( 8.    .2

הגדלת תכסית קרקע, בהתאם לסעיף 62א )א( 9.    .3
תוספת גובה למבנה, בהתאם לסעיף 62א )א( 9.    .4

שינוי קווי בנין, בהתאם לסעיף 62 א )א( 4.    .5

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין 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 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מעלות- ובנייה,  לתכנון  מקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 

המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  התנגדות  העתק  תרשיחא. 
)כתובת: מעלה יצחק 29, נצרת עלית, טלפון: 04-6508503(.

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.
שלמה בוחבוט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מעלות תרשיחא  

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס' 
204-0439554

שם התכנית: הצרחת שטחים נחלה 133 - מיטב
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ה"גלבוע", ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון, 
הדפסת  גרסת   .204-0439554 מס'  מפורטת  תוכנית  מופקדת 

הוראות: 9, גרסת הדפסת תשריט: 9

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 שינוי ג / 21059 
כפיפות משצ / 6

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ.א. גלבוע

ישוב: מיטב

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 20753 מחלקה: 133 עד: 133 שלם

עיקרי הוראות התכנית: 
כפרי  בישוב  מגורים  הקרקע  יעודי  בין  וחלוקה  איחוד    .1
לקרקע חקלאית ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד, לפי 

סעיף 62א)א(1 
בהתאם  בנחלה  השונים  היעודים  בין  בניין  קווי  שינוי    .2
לשינוי הגיאומטרי לפי תשריט ו"לבינוי קיים", לפי סעיף 

62א)א(4 

מרחב תכנון מקומי שהם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
421-0289751

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 421-0289751

המהווה שינוי לתוכניות הבאות: 
 שינוי לתכנית גז/10/401 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב: מ.מ. שהם

גושים וחלקות בשלמותן:
גוש: 5522 מחלקה: 1 עד: 2 חלקי 

מגרשים:
מגרש: 8/1 בשלמות 

מטרות התכנית: 
מס'  הקרקע,  ייעודי  הסדרת  לבנייה,  המותר  השטח  הגדלת 

הקומות, וגובה המבנים המתוכננים להיבנות במגרש 8/1. 

היום  ישראל  בעיתונים:  פורסמה  על הפקדת התכנית  הודעה 
בתאריך 14/8/2015, הארץ בתאריך 13/08/2015, גל גפן בתאריך 
13/8/2015. בילקוט הפרסומים 7109, עמ' 8571 בתאריך 3/9/15 .

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
ובמשרדי   03-9723060 טלפון:  1 שהם,  ת.ד.   63 ובנייה, האודם 
 91 הרצל  רחוב  מרכז,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
רמלה טלפון: 08-9270170. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

גיל ליבנה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה שהם  

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי מעלות - תרשיחא
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 

258-0526590
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מעלות-תרשיחא, 

מחוז צפון מופקדת תכנית מפורטת מס': 258-0526590

המהווה שינוי לתכניות הבאות : 
הקלה מ- 223-0226480 

 ג / 16653 
הקלה מ- ג / 5419 

הקלה מ- מנ / מק / 2502

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
רשות מקומית: מעלות-תרשיחא

גושים וחלקות:
גוש 18391, חלקות 1, 2, 4, 10

גוש 18391, חלקה 10 

שטח התכנית : 6685.000
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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. 
עובד נור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה הגלבוע  

מרחב תכנון מקומי חבל אשר 

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
201-0386599

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

מופקדת תכנית מפורטת מס' 201-0386599.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג/19551

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: מטה אשר

ישוב: בית העמק

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 18481 מחלקה: 13 עד: 13 חלקי

מטרות התכנית:
הסדרת שני מגרשים נפרדים למתקן הנדסי על ידי הצרחת    .1

יעודים. 
קביעת גודל מגרש מינימלי.    .2

שינוי קו בנין.    .3

הוראות התכנית: 
חלוקת מגרש מס' 591 המאושר לשני מגרשים ללא שינוי    .1

בסה"כ השטח וביעוד המאושרים.
הצרחת שטחים ביעודים מתקנים הנדסיים ושטח ציבורי    .2

פתוח.
חלוקת זכויות הבנייה המאושרות בין שני המגרשים, ללא    .3

שינוי בסה"כ הזכויות המאושרות.
קביעת גודל מגרש מינימלי למתקן הנדסי  .4

הגדרת קו בניין לפי תשריט   .5

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 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה, חבל אשר, ד.נ. גליל מערבי 5, טלפון: 04-9879610. העתק 
קרית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

הממשלה נצרת עלית , טלפון: 04-6508503(.

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.
אביעזר )אביק( ריכב  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה חבל אשר  

מבנים  בשלושה  יח"ד   3  - בינוי  לגבי  בהוראות  שינוי    .3
נפרדים ושינוי בגודל יח"ד הראשית, לפי סעיף 62א)א(5 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  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 תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, דואר נע 
גלבוע מיקוד 18120 טל': 6533252 - 04 העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הועדה המחוזית מחוז צפון, כתובת: קרית הממשלה 

ת.ד 595 נצרת עלית מיקוד: 17000 טלפון: 04-6508815

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 הגלבוע

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס' 
204-0479279

 שם התכנית: הצרחת שטחים ביעודי קרקע 
בנחלה 5 - מושב אביטל 

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ה"גלבוע", ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון, 
הדפסת  גרסת   .204-0479279 מס'  מפורטת  תוכנית  מופקדת 

הוראות: 17, גרסת הדפסת תשריט: 13

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג / 19262 
כפיפות משצ / 6

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ.א. גלבוע

ישוב: אביטל

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 20748 מחלקה: 10 עד: 10 שלם

עיקרי הוראות התכנית: 
לבין  כפרי  בישוב  מגורים  היעודים  בין  וחלוקה  איחוד    .1
קרקע חקלאית ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד, לפי 

סעיף 62א)א(1 
שינוי הוראות בינוי ל–3 יח"ד בשלושה מבנים, לפי סעיף    .2

62א)א(5 
שינוי קווי בניין, לפי סעיף 62א)א(4    .3

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  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 תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, דואר נע 
גלבוע מיקוד 18120 טל': 6533252 - 04 העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הועדה המחוזית מחוז צפון, כתובת: קריית הממשלה 

ת.ד 595 נצרת עלית מיקוד: 17000 טלפון: 04-6508518
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עמק הירדן מופקדת תכנית מס' 214-0470724. גרסת הוראות: 9 
גרסת תשריט: 5

שטח תוכנית בדונם: 85.325

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
בישוב: קבוצת כנרת

קבוצת כנרת - תיקוני פרצלציה

גושים וחלקות:
גוש: 15162 חלקות: 35, 37, 38, 39, 40, 48 

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה מחדש בהתאם לסעיף 62א)א(1.    .1

הרחבת דרך בהתאם לסעיף 62א)א(2.    .2
הגדלת שטחי ציבור בהתאם לסעיף 62א)א(3.    .3

ניוד יח"ד בין מתחמים: 2 יח"ד ממתחם 13 למתחם 17, 4    .4
יח"ד ממתחם 14 למתחם 18. 

כל זאת מבלי לשנות את סה"כ יחידות הדיור ואת סה"כ    .5
זכויות הבנייה. 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים א-ה במשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה עמק הירדן בצמח בשעות העבודה 
הרגילות. כל המעוניין בקרקע, בניין או בכל פרט תכנוני אחר 
על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  על-ידי  נפגע  עצמו  והרואה 
פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום 
המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתון,  זו  הודעה  של  פרסומה 
לתכנון ולבנייה עמק הירדן, בית המועצה האזורית עמק הירדן 
- מרכז אזורי צמח - טל' 04-6757635-6. המתנגד ימציא העתק 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  התנגדותו 
הצפון שדר' מעלה יצחק 29, בניין סיטי 1, נצרת עילית 17000 

- טל' 04-6505808.

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

שעליהן היא מסתמכת.
עידן גרינבאום  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה עמק הירדן  

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 
602-0319681

נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0319681 
תכנית זו כפופה לתכנית מפורטת מס' _2/מק/417 ו- 214/03/2, 

על כל הוראותיה , למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

המבקש: דניאל טולדנו

שטח התכנית: __600.000מ"ר

מיקום: 
מגרש 162 , גוש 40083 ,חלקה 60 , רובע 4, אילת

התכנית הופקדה ב-27/9/16, וביום 15/01/2017 נקבעה שאינה 
טעונה אישור-לפי סעיף 109 לחוק.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
גלג/4/14/4014

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גלג/4/14/4014.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית ג/12907 
שינוי לתוכנית ג/6761 
שינוי לתוכנית ג/4014

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: עיריית עראבה

ישוב: עראבה

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 19385 חלקות במלואן: 12, 55, 56, חלקי חלקות: 8, 9, 57, 140

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי תוואי דרך 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7599 עמ'  התשס"ח,   ,7083 הפרסומים  ובילקוט   27/05/2015

בתאריך 28/07/15

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה לב הגליל ת"ד 80, סכנין, טל' 04-6746741. כל המעוניין, 
האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי 

פתוחים לקהל.
נביל דאהר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה לב הגליל  

מרחב תכנון מקומי עכו

הודעה על פרסום שינויים להנחיות המרחביות-עכו.
שינויים : הנ/1, הנ/2, הנ/3, הנ/4

נמסרת בזאת הודעה, לפי סעיף 145 ד' לחוק התכנון והבנייה, 
מרחביות  בהנחיות  לשינויים  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
מתייחס  זה  פרסום  עכו.  המקומי  התכנון  במרחב  יחולו  אשר 
הנ/2,  הנ/1,  הקרויים:  המרחביות  להנחיות  שינויים  לארבעה 
בישיבת   7,8,9,10 כסעיפים  נדונו  אלו  שינויים  הנ/4.  הנ/3, 
ועדת המשנה לתכנון ובנייה מס' 201708 שהתקיימה בתאריך 
13.07.17. ניתן לעיין בשינויים אלו להנחיות המרחביות באתר 
ובנייה עכו, בכתובת  האינטרנט של הועדה המקומית לתכנון 

/http://akko.bartech-net.co.il :האינטרנט

הרואה עצמו נפגע מההנחיות המרחביות רשאי לפנות לועדת 
הערר המחוזית במחוז צפון תוך 30 יום ממועד פרסום הודעה 

זאת. ההנחיות יכנסו לתוקפן בתום תקופה זו.

זאב נוימן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה עכו  

מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכותה של הועדה 
המקומית מס' 214-0470724

נמסרת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
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מרחב תכנון מקומי נתיבות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
609-0468728

שם התכנית: מגורים במגרש מס' 280 ברח' אשל 25, 
נתיבות

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה , 
תשכ"ה – 1965 , כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 
נתיבות , ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום 

, מופקדת תוכנית מפורטת מס' 609-0468728. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות : 
שינוי לתוכנית 22 / במ / 1 / 46

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם :
רשות מקומית : נתיבות

שכונה: קרית מנחם, רחוב : אשל 

גושים / חלקות לתכנית :
גוש: 39815 מחלקה: 34 עד: 34 שלם 
גוש: 39815 מחלקה: 51 עד: 51 חלקי

מטרות התכנית :
 ,25 שינוי בזכויות והנחיות בנייה במגרש מס' 280 ברח' אשל 

נתיבות. 

עיקרי הוראות התכנית :
הגדלת זכויות למטרה עיקרית מ-220 מ"ר ל-300 מ"ר לפי    .1

סעיף 62א)א1()1()א()1(. 
שינוי קו בניין לפי סעיף 62א)א(4.    .2

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
לברורים  )טלפון  לקהל,  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ובתאום  קהלת  קבלת  בימי  המחוזית  ובוועדה   .)08/9938757
מראש . כל המעוניין בקרקע , בבניין או בכל פרט תכנוני אחר 
הרואה את עצמו נפגע על ידי התוכנית , וכן כל הזכאי לכך על 
פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום ממועד 
בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה 
העתק   , נתיבות  ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית ) קרית הממשלה, 

רח' התקווה 4 באר שבע טלפון – 08/6263791 ( .

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

תשמ"ט 1989 .
יחיאל זוהר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה נתיבות  

מרחב תכנון מקומי שדרות

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס' 
611-0542076

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' 611-0542076 

תוספת שטח עיקרי של 50 מ"ר, מאושר 200 מ"ר , מוצע 250    .1
מ"ר.

לפי סעיף 62א)א(16)א()2(   
תוספת יחידת דיור , מאושר 1 יח"ד ,מוצע 2 יח"ד.   .2

לפי סעיף 62א)א(8.   
שינוי רום גובה , מאושר 7.5 מ' , מוצע 8.0 מ'.   .3

לפי סעיף 62 א)א(9.   

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27/9/16 ובילקוט הפרסומים 7445 התשע"ז, עמ' 3385 בתאריך 

9/2/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי   08  6367114/5- טל:   ,88000 אילת   14 ת.ד.   , ובנייה 
באר-   ,68 ת.ד.   4 התקווה  ברח'  דרום  מחוז  המחוזית  הועדה 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   08  6263820- טל:   ,84100 שבע 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

משה אלמקייס  
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה אילת  

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0446302
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0446302 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' : 
שינוי 5 / במ / 75 / 4 

שינוי 5 / במ / 75 
שינוי 5 / מק / 2495 

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, רח' זנגויל ישראל 2 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38175 מחלקה: 78 עד: 78 חלקי
גוש: 38176 מחלקה: 81 עד: 81 שלם
גוש: 38176 מחלקה: 87 עד: 87 חלקי

מטרת התכנית: 
שינוי לתוכניות מס' 5/מק/2495 ו-5/במ/4/75 במגרש מגורים 
שכ'   ,2 זנגויל  ברח'   ,A1146 מס'  משותף  קיר  עם  חד משפחתי 

נווה מנחם. על ידי 
זכויות הבנייה מ-163 מ"ר ל-222 מ"ר לפי  הגדלת סה"כ    .1

סעיף 62א )א1( )1( )א( )1(. 
שטח עיקרי: מ-130 מ"ר ל-179 מ"ר.   -

שטח שירות: מ-33 מ"ר ל-43 מ"ר )עבור סככת חנייה    -
15 מ"ר, ממ"ד 12 מ"ר, חלל טכני לדוודי שמש בעליית 

הגג 9 מ"ר ומחסן 7 מ"ר(. 
שינוי בינוי סטנדרטי לפי סעיף 62א )א( )5(.    .2

שינוי הוראות בדבר גובה בניין לפי סעיף62א )א( )4א(.    .3

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17/2/2017, בילקוט פרסומים 7455, עמ' 3873, בתאריך 22/2/2017

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  
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גבולות תוכנית:
X 234746 קוארדינטה
Y 562829 קוארדינטה

גושים וחלקות לתכנית: 
 גוש: 100146 חלקי חלקות: 6

מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין שאושרו בתכנית 656-0161281 ,בהתאם לקווי 

הבניין שנקבעו בתכנית 8/112/02/10.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בנין במגרשי מגורים א' ,תאי שטח 67-75 בהתאם 
למסומן בתשריט מצב מוצע ע"פ סעיף 62א)א()4( לחוק התכנון 

והבנייה.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7468 מס'  פרסומים  ובילקוט   10/03/17,16/03/17  ,09/03/17

עמוד 4406 , בתאריך 16/03/17.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי   08-6688841 ד.נ.ים המלח, טלפון:  זוהר  נווה  ובנייה, 
רח'  הממשלה  קריית  כתובת:  דרום,  מחוז  המחוזית,  הועדה 
התקווה 4, ב"ש, טלפון: 08-6263830. כל המעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי תמר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
656-0486654

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה – 1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 656-0486654 
שינוי קוי בנין תא שטח 61-66, נווה זהר, גרסת הוראות 5, גרסת 

תשריט 3.
איחוד וחלוקה: התכנית ללא איחוד וחלוקה 

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

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 656-0161281 שינוי  

תתל/35  כפיפות  
 5/112/02/10 כפיפות  

ד/6/112/02/10  כפיפות  
 8/112/02/10 כפיפות  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: "תמר"

ישוב: נווה זהר

גבולות תוכנית:
X 234756 קוארדינטה
Y 563086 קוארדינטה

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש:100146 ,חלקי חלקות: 6 

מטרות התוכנית: 
שינוי קווי בניין, שאושרו בתכנית מס' 656-0161281 ובהתאם 

לקווי הבניין,שנקבעו בתכנית 8/112/02/10

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין במגרשי מגורים א', תאי שטח 61-66, בהתאם 
למסומן בתשריט מצב מוצע, עפ"י סעיף 62א)א()4(, לחוק התכנון 

והבנייה.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל- 21/במ/3

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: שדרות

גושים וחלקות:
גוש: 2487 חלקות בשלמותן: 99

עיקרי הוראות התכנית:
הגדרת קן בניין "0" קדמי לפרגולה )כמופיע בתשריט(.  .1
הגדרת קו בניין "0" צידי לפרגולה )כמופיע בתשריט(.  .2

הגדרת קו בניין "0" אחורי )כמופיע בתשריט(.  .3
הגדרת קו בניין "0" צידי )כמופיע בתשריט(.  .4

הגדלת תכסית בקומת הקרקע מ- 14% ל- 28% )ליחידה(.  .5

תוספת זכויות בנייה בשטח כולל של 50 מ"ר כשטח עיקרי.  .6
השינויים המבוקשים יחולו על שטח מיוחדות בלבד כפי   .7

שמסומן בתשריט מצב מוצע.

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 
)סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט-1989.
דורון טקטוק  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה שדרות  

מרחב תכנון מקומי תמר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
656-0457101

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה – 1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 656-0457101 
 ,9 הוראות  גרסת  זהר.  נווה   , בנין תאי שטח75-67  קווי  שינוי 

גרסת תשריט 6.
איחוד וחלוקה: התכנית ללא איחוד וחלוקה 

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

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התוכנית סוג היחס 

תת"ל 35 כפיפות  
 5/112/02/10 כפיפות 
8/112/02/10 כפיפות 
656-0161281 שינוי  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: "תמר" 

ישוב : נווה זהר.
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משתלת צבעים בגן א.ע. )2003( בע"מ 
 )ח"פ 513359554(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   28/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוהד 

עמית, מעין עירון 3791000, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/10/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
אוהד עמית, מפרק 

לויניק 1993 בע"מ 
 )ח"פ 511875304(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/07/2017 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורלי סטולרו ספיר, 

מרח' סוקולוב 86א, חולון 5833013, 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.

אורלי סטולרו ספיר, עו"ד, מפרקת 

נים עיצוב בע"מ 
 )ח"פ 512622333(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/07/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דבורה 

סוקול, מרח' מאיר יערי 28, תל–אביב-יפו, 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.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 16.03.17 בתאריך   7468 פרסומים  ובילקוט   22/03/17,23/03/17

עמוד 4407.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי   08-6688841 טל'  המלח,  ד.נ.ים  זוהר  נווה  ובנייה, 
רח'  הממשלה  קריית  כתובת:  דרום,  מחוז  המחוזית,  הועדה 
התקווה 4, ב"ש, טל' 08-6263830. כל המעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דב ליטבינוף  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה תמר  

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

הודעה בדבר הגשת תביעות חוב

בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 4306-09-14

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

יואל  עו"ד  ב"כ  ע"י  החייב(,   - )להלן  לוי  רן  יצחק  והמבקש: 
גולדברג ו/או עו"ד אביטל בן נון ו/או עו"ד רוית סיני-וכולדר ו/או 
עו"ד אסף אברהם ו/או סמי זיתון, מרח' פל-ים 2, חיפה 33095, 

טל' 04-8626246, פקס' 04-8640416.

מיוחד  כמנהל  בתפקידו  מזור  ליאור  עו"ד  ובעניין: 
טל'   ,330911 חיפה   ,21 ציון  שיבת  מרח'  החייב,  נכסי   על 

04-8660605, פקס' 04-6022984.

מיום  מרכז,  המחוזי  המשפט  בית  להחלטת  בהתאם 
10.9.2014, בדבר מתן צו כינוס לנכסי החייב ובהתאם להחלטת 
נושה  כל  על  כי  מודיע  אני   ,19.7.2017 מיום  המשפט  בית 
הכינוס,  צו  מתן  למועד  נכון  כלפיו,  החייב  של  לחוב  הטוען 
ראיות  בצירוף  כדין  ערוכה  חוב  תביעת  לנאמן  להגיש  מוזמן 
לא  וזאת  הרגל  פשיטת  פקודת  לתקנות  בהתאם  ואסמכתאות 
יאוחר מיום 30.8.2017; את תביעות החוב יש להגיש בדואר או 

במסירה אישית במשרדי המנהל המיוחד, לפי הכתובת הנ"ל.

נושה אשר לא יגיש את תביעת חובו עד למועד זה ייראה 
כי זנח את תביעתו.

יואל גולדברג, עו"ד  
בא כוח החייב  

ש.ש.ה. בשר ועוף בע"מ
)ח"פ 51-208530-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.8.2017, בשעה 10.30, אצל המפרקת, רח' האשל 
9/4, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל אזוגי, עו"ד, מפרקת
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רוע ליטוין, מפרק 

חנות רידמן )1997( בע"מ 
 )ח"פ 512510322(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18/07/2017 
סאלי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

רידמן, מרח' חיים לבנון 26, תל–אביב-יפו, 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.

סאלי רידמן, מפרקת 

ג'י 3 פרוייקטים רפואיים בע"מ 
 )ח"פ 512914110(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19/07/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בועז ארזי, 
מרח' מעלה מכמש 210, מעלה מכמש 9063400, 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.

בועז ארזי, עו"ד, מפרק 

אי. אר מיכשור רפואי בע"מ 
 )ח"פ 513946384(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19/07/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בועז ארזי, 
מרח' מעלה מכמש 210, מעלה מכמש 9063400, 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.

בועז ארזי, עו"ד, מפרק 

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

דבורה סוקול, מפרקת 

רי: מול בע"מ 
 )ח"פ 513964288(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת 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 23/07/2017 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שגיא וקסלמן, מרח' 

הסיבים 24, פתח תקווה 4959382, 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.

שגיא וקסלמן, עו"ד, מפרק 

איי.ג'יי - בי.דיוולופמנט בע"מ 
 )ח"פ 514341049(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24/07/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דגן ברוך, 

מרח' גומא 4, כפר ורדים 2514700, 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.

דגן ברוך, מפרק 

אלפנט פלוס בע"מ 
 )ח"פ 513370494(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11/07/2017 
רוע  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ליטוין, מרח' ארגמן, רמת אפעל 31, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
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דרופ גיפטס בע"מ 
 )ח"פ 514758218(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 07/09/2017 בשעה 16:00, אצל ש. הורוביץ ושות', 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,31 העם  אחד  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

קליפורד דיוויס, עו"ד, מפרק 

פלטרנספורט נסיעות ותיירות בע"מ 
 )ח"פ 510269087(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 07/09/2017 בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
53, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  דרך השלום 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסף שפי, עו"ד, מפרק

פרסום מחלקת מוספים בע"מ 
 )ח"פ 513069849(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 07/09/2017 בשעה 10:00, אצל עו"ד לב יצחק, רח' 
שד' שאול המלך 39, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מאיר אדרי, מפרק

מ.ש )צ.ש( מחשבים ומערכות מידע בע"מ
)ח"פ 51-309362-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה שמואלי, מרח' חשון 

38, אשדוד, למפרק החברה.

משה שמואלי, מפרק

מרצ'יקו בע"מ 
 )ח"פ 515461739(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 06/09/2017 בשעה 14:00 במשרד הירש-פלק ושות', 
רח' לינקולן 20, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלעד פלקוביץ, עו"ד, מפרק

סנטיגו טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 514708486(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 06/09/2017 בשעה 18:00, אצל נשיץ, ברנדס, אמיר 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,5 תובל  רח'  ושות', 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גד שבדרון, מפרק 

ארט סטיישן בע"מ 
 )ח"פ 514586429(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12/09/2017 בשעה 11:00, אצל אפרתי גלילי ושות', 
רח' ויסוצקי 6, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה רומנו, מפרק

ג'ימי אילת )1996( בע"מ 
 )ח"פ 512275728(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 07/09/2017 בשעה 10:00, אצל ויצ'לבסקי ושות'- 
משרד עורכי דין, רח' התע"ש 20, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דני ויצלבסקי, עו"ד, מפרק
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אצל  שמח,  שחר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
רח' מנחם  דין,  ושות', עורכי  ויתקון  צין  גל-און  שביט בר–און 
 ,03-7912800 טל'  אביב,  תל   ,20 קומה  סונול,  מגדל   ,52 בגין 

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.

שחר שמח, עו"ד, מפרק

צמיג פלוס בע"מ
)ח"פ 51-430170-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.9.2017, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' עמינדב 
12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אדם דגן, מפרק

אראלי קום טק גרופ בע"מ
)ח"פ 51-494596-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
שחר פרילינג, מרח' טוסקניני 1, תל אביב, טל' 09-7437898, למפרק 

החברה.

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

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

 ,31.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  18.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שחר פרילינג, עו"ד, מפרק

אלון בר יעוץ וראיית חשבון
)ח"פ 51-424265-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

לבן בלב כל כלה בע"מ
)ח"פ 51-479498-1(

)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 12.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנה דגנית אויזרת, מרח' 

התאנה 202, מושב אמונים, למפרקת החברה.

אנה דגנית אויזרת, מפרקת

שוי רוזנבלום-רז השקעות ומימון בע"מ
)ח"פ 51-230212-6(

)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 12.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד שיו, מרח' יסעור 10, 

סביון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

אהוד שיו, מפרק

מ.ג. פרטנר קומפני בע"מ
)ח"פ 51-264545-8(

)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 17.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנור גינדי, מרח' השקמה 

21, סביון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

מנור גינדי, מפרק

נגב ח.ל. בע"מ
)ח"פ 51-361722-5(

)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 17.7.2017, התקבלה החלטה 
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אייווק בע"מ
)ח"פ 51-419817-5(

)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 30.8.2017, בשעה 11.00, במשרדי נעלי נאות 
אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע''מ, קיבוץ נאות מרדכי, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק שטיין, מפרק  

ים מטבע חוץ אשדוד בע"מ
)ח"פ 51-418382-1(

)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 3.9.2017, בשעה 9.30, במשרדי נדל''ן חכם, רח' הרצל 
20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב אוזן, מפרק  

שרונה פרדסי י.ד.ע. בע"מ
)ח"פ 51-020306-0(

)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 
תתכנס ביום 4.9.2017, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' שמוטקין 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,30
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון פיינברג, עו''ד, מפרק  

אפריקה ישראל החזקות בינלאומיות בע"מ
)ח"פ 51-223071-5(

)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 
דרך  רח'  המפרקת,  אצל   ,11.00 בשעה   ,4.9.2017 ביום  תתכנס 
יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה   ,4 החורש 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונית כהן-ניסן, מפרקת  

התקבלה   ,13.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל ליטבק, מרח' יאיר רוזנבלום 17, תל אביב, טל' 052-4743645, 

למפרק החברה.

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

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

 ,13.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  18.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל ליטבק, עו"ד, מפרק

וינקו יפת ושות' בע"מ
)ח"פ 51-087758-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.8.2017, בשעה 10.00, במשרדו של עו''ד אלישע 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,  13א,  חי  תל  רח'  צידון, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב ויינברג, מפרק  

מ.פ.א. מיקרו-סטריפ פלינר אנטנס בע"מ
)ח"פ 51-324065-5(

)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   ,11.00 בשעה   ,28.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
יצחק רבין 17/1, קריית אונו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים האוזר, מפרק  

אוריון ישומים ביונים למשטחי שיש וקוורץ בע"מ
)ח"פ 51-437009-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.8.2017, בשעה 11.00, במשרדי הרצוג פוקס נאמן 
ושות', רחוב ויצמן 4 )בית אסיה(, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר דובב, עו''ד, מפרק  
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סושיאל ריצ' בע"מ
)ח"פ 51-449731-2(

)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 
בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 לאחר  תתכנס  הנ"ל 
11.00, במשרדי שנהב קונפורטי רותם ושות', רח' אחד העם 9, 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביטל זר שינקאי, עו''ד, מפרקת  

י.ח אבן השתייה ייעוץ והשקעות בע''מ
)ח''פ 51-507206-4(

)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 
זו, במשרדי המפרק, שד'  תתכנס לאחר 30 ימים מיום הודעה 
שפירא 66, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב חננאשוילי, מפרק  

שופליקס בע"מ
)ח"פ 51-486691-2(

)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 7.5.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

די אנד די יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-223914-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.6.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד ארבוב, מרח' 

ז'בוטינסקי 3, רמת גן,  למפרק החברה.

נחמיאס פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-498402-0(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 10.9.2017, בשעה 11.00, במשרדי יגאל ארנון 
העגול,  הבניין   ,1 עזריאלי  מרכז   ,132 בגין  מנחם  רח'  ושות', 
קומה 46, תל אביב 6702101, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גל נחמיאס, מפרק  

טראסט יעוץ עסקי )ט.י.ע( בע"מ
)ח"פ 51-505893-1(

)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 19.9.2017, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' יגאל 
אלון 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

    יואל קינן, עו''ד, מפרק

נבטים בע"מ
)ח"פ 51-016999-8(

)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 1.10.2017, בשעה 14.00, במשרד המפרק, רח' גלגלי 
הפלדה 7, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד חרפק, מפרק  

אי.טי.אס.פי. בע"מ
)ח"פ 51-401533-8(

)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 
בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 לאחר  תתכנס  הנ"ל 
 ,9 11.00, במשרד שנהב קונפורטי רותם ושות', רח' אחד העם 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביטל זר שינקאי, עו''ד, מפרקת  
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יבגני סטפייב, מרח' אחאב 

23/4, קריית אונו, טל' 054-2180805, 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.

יבגני סטפייב, מפרק

אלפא א. והשקעות )1990( בע"מ
)ח''פ 51-151238-6(

)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 13.7.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  נאווי,  רונן  עו''ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לינקולן 20, תל אביב, 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.

רונן נאווי, עו"ד, מפרק

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב קורן, עו"ד, מפרק

לה פטיט טניס )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-412180-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.6.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  פרידמן,  רון  עו''ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, לת"ד 33111, תל אביב 6133002.

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

רון פרידמן, עו''ד, מפרק

 קלוזאט דרסקוד בע"מ
)ח"פ 51-496579-7(

)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 

הודעות לפי חוק העמותות

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות
נמסרת בזה הודעה כי כעבור שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו יימחקו שמות העמותות שלהלן מפנקס העמותות, זולת 

אם יינתן טעם שלא לעשות כן והעמותות יחוסלו:

שם העמותהמס' עמותה

אגוד ארצי של אמנים ומורים למוסיקה בישראל58-005-689-3

עמותת הנשר ברעננה58-018-330-9

עמותת ארגון מורי הנהיגה בירושלים )ע"ר(58-019-993-3

המרכז ללימודי השואה ע"ש ד"ר אריה בן טוב )הסנברג( ז"ל )ע"ר(58-029-711-7

מרכז קהילתי "בית שושנה" )ע"ר(58-032-833-4

ישראל לשלום והשכלה )ע"ר(58-035-168-2

מועדון השחמט של הבנק ב- רמת-גן )ע"ר(58-035-670-7

אור קדמון )ע"ר(58-037-114-4

בית כנסת לזכר חללי הקריה ותושביה )ע"ר(58-039-282-7

עזר לילדה יאנה קורייב )ע"ר(58-042-650-0
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שם העמותהמס' עמותה

עמותה לקידום החינוך האנתרופוסופי באזור מודיעין )ע"ר(58-042-735-9

תנופה לחיים )ע"ר(58-043-493-4

אופק - מאמינים בישראל חדשה )ע"ר(58-044-772-0

מרכז קהילתי אחדות ישראל - בני ברק )ע"ר(58-045-362-9

מועדון ליונס חיפה כרמל )ע"ר(58-045-401-5

המרכז העולמי לאמנות יהודית בת זמננו - בירושלים )ע"ר(58-046-471-7

מרכז מוזיאלי לחדשנות ויצירתיות בעיצוב באופנה ובאביזרים )ע"ר(58-047-721-4

עמותת ירם קרן לעמו שעל ידי נקר ופנקר )ע"ר(58-049-202-3

כנס ישראל לצעירים )ע"ר(58-050-112-0

ארכיון חולתה )ע"ר(58-050-890-1

זכויות - עמותה לארגון עובדים )ע"ר(58-051-700-1

קרן אחים - רעננה )ע"ר(58-052-417-1

עמותת נחת גיל )ע"ר(58-054-854-3

חסדי אסנת )ע"ר(58-057-328-5

עמותת צור הדסה הירוקה )ע"ר(58-060-001-3

הדור בקצה המנהרה - הדור הב"ה )ע"ר(58-061-083-0

אהבת עולים )ע"ר(58-062-539-0

עמותת גוונים לחינוך, ידע והכשרה )ע"ר(58-062-925-1

כ"ז בסיוון התשע"ז )21 ביוני 2017(                            אביטל שרייבר, עו"ד
               סגנית ראש רשות התאגידים 

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות
נמסרת בזה הודעה כי כעבור שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו יימחקו שמות העמותות שלהלן מפנקס העמותות, זולת 

אם יינתן טעם שלא לעשות כן והעמותות יחוסלו:

שם העמותהמס' עמותה

הקונצרט השנתי לזכר יצחק רבין )ע"ר(58-038-408-9

נחמת עמי )ע"ר(58-039-362-7

עוצמה - למען בטחון ושלום ולקידום החברה במדינת ישראל )ע"ר(8-039-654-7

עמותה למען חינוך לאיכות הסביבה בקרית טבעון )ע"ר(58-042-427-3

מרכז הורים וילדים - פ"ת )ע"ר(58-046-774-4

עמותה לסיוע ותרומה לתהליך פונדקאות סלמה )ע"ר(58-055-523-3

משפחה וזוגיות )ע"ר(58-056-111-6

משכנות סרוגים ברמה )ע"ר(58-056-812-9

צדק - נגה )ע"ר(58-059-099-0

אפק וילג' בראש העין )ע"ר(58-059-984-3

ארגון המזכירות בבתי ספר בישראל )ע"ר(58-061-315-6
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שם העמותהמס' עמותה

58-063-068-9 THE INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY )המכון לחקר מדיניות ציבורית )ע''ר
RESEARCH )R.A.(

העמותה לקידום שוויון טכנולוגי במזרח ומערב ירושלים )ע''ר(58-063-576-1

י"ט בתמוז התשע"ז )13 ביולי 2017(                           אביטל שרייבר, עו"ד
               סגנית ראש רשות התאגידים 

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות
נמסרת בזה הודעה לפי סניף 59 לחוק העמותות, התש"ם-1980, כי העמותות הרשומות להלן נמחקו מפנקס העמותות, ואולם 

חבותו של כל נושא משרה וחבר בה תימשך ותיאכף כאילו לא נמחקה העמותה:

שם העמותהמס' עמותה

בצרון לספרות, עמותה רשומה58-028-600-3

איחוד הרייקי בישראל )ע"ר(58-035-765-5

חסות-חורין - עמותה לזכר בלומה ודניאל חורין )ע"ר(58-036-575-7

58-037-036-9JERUSALEM RESOURCES FOUNDATION )R.A.( )ג'רוסלם רסורסס פונדיישן )ע"ר

58-038-446-9 AL-ISRAEL - THE INFORMATION. )על ישראל - המרכז למידע על ישראל )ע"ר
CENTER ON ISRAEL )R.A.(

עמותה להפצת התורה לדוברי צרפתית )ע"ר(58-040-890-4

ידידי בית הספר "ארזים" ראשון לציון )ע"ר(58-043-542-8

עמותת חולי כליות באזור השרון )ע"ר(58-043-845-5

אחים לנצח )ע"ר(58-045-668-9

אימוץ משפחות במצוקה )ע"ר(58-046-716-5

נתיבות גדעון )ע"ר(58-047-163-9

הבדווים המתקדמים לחינוך - אלע'אבה )ע"ר(58-047-629-9

קרדן למען החינוך )ע"ר(58-048-505-0

ספורט איילים לזכר נפתלי לנצקרון ז"ל )ע"ר(58-048-720-5

אתגר 60 פלוס )ע"ר(58-039-826-1

אבן ישפה - מוסדות קהילתיים לתורה, עבודה וגמילות חסדים )ע"ר(58-049-093-6

הכח לבחור )ע"ר(58-051-176-4

עמיתי אופק )ע"ר(58-053-873-4

מנורת המדע )ע"ר(58-057-408-5

בית הכנסת בנוסח יהודי מרוקו קרני שומרון )ע"ר(58-057-692-4

ג'מעית אלתקאפל אלחיריה )ע"ר(58-058-858-0

עמותה לשימור בית קברות ליהודים אשכנזים בעיר קטה - קורגן )ע"ר(58-059-161-8

להתפרנס בכבוד )ע"ר(58-061-003-8

העמותה להצלת אייל אלמלח ואחרים )ע"ר(58-061-408-9

העמותה לטובת הילד והמשפחה בישראל )ע"ר(58-062-042-5

המרכז לקידום חקר מחלות נדירות )ע"ר(58-062-496-3

י"ט בתמוז התשע"ז )13 ביולי 2017(                           אביטל שרייבר, עו"ד
               סגנית ראש רשות התאגידים




