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הודעה על שינוי שם של משרד
מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה לשנות את שם משרד 
התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים כך שייקרא מעתה "משרד 

האנרגיה". 

י"ט בסיוון התשע"ז )13 ביוני 2017(
)חמ 3-3281-ה1(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

הודעה בדבר הארכת הסמכה של ועדה מקומית 
עצמאית רעננה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  31א)ו(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, ולאחר קבלת חוות הדעת של 
ממלאת  והמלצות  הבקרה  ויחידת  לממשלה  המשפטי  היועץ 
המחוזית  הוועדה  ראש  ויושב  התכנון  מינהל  מנהלת  מקום 
לתכנון ולבנייה מרכז לפי סעיפים 31א)ב()2(, )ג( ו–)ד( לחוק, אני 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  של  הסמכתה  את  מאריך 
 )2012 ביולי   15( בתמוז התשע"ב  כ"ה  ביום  רעננה שהוסמכה 
לוועדה מקומית   )2017 ביוני   15( בסיוון התשע"ז  כ"א  יום  עד 
לה  נתונות  יהיו  לחוק  31א)ו1(  סעיף  לפי  ולפיכך  עצמאית, 

הסמכויות של ועדה מקומית עצמאית מיוחדת.

ביוני   16( התשע"ז  בסיוון  כ"ב  מיום  זו  הארכה  של  תוקפה 
2017( עד יום ט"ז בסיוון התשפ"ב )15 ביוני 2022(.

ט' בתמוז התשע"ז )3 ביולי 2017(
)חמ 3-3674(

משה כחלון  
שר האוצר  

1   ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הודעה על הסמכת פקחים מסייעים
לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות 

)הוראת שעה(, התשע"א-2011

האכיפה  לייעול  לחוק   10 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שעה(,  )הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח 
התשע"א-12011 )להלן-החוק(, אני מודיע כי לבקשת הרשויות 
המקומיות המפורטות בטור ב', ובהסכמת שר הפנים, הסמכתי 
הפקחים  את   ,)2017 בפברואר   20( התשע"ז  בשבט  כ"ו  ביום 
העירוניים ששמותיהם מפורטים להלן לפקחים מסייעים שיהיו 
נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 13 לחוק, לשם סיוע למשטרת 

ישראל בפעולות למניעת אלימות:

טור ב'טור א'
רשות מקומיתשם

ירושליםעוזי בונדק

ירושליםיורם מועלם

ירושליםשלומי מזרחי

ירושליםחביב מזרחי

ירושליםרחמים אגמון

טור ב'טור א'
רשות מקומיתשם

ירושליםאור סבג

ירושליםגלעד בן אהרון

ירושליםיונתן בנאמי

ירושליםשלומי כהן

ירושליםיואב קרמנו

ירושליםיהודה אבניאל

ירושליםענת סופר

ירושליםמאור וקנין

ירושליםרואי אליצור

ירושליםינון מזרחי

ירושליםעמרי כהן

ירושליםנאור זוהר

ירושליםרואי לוי אלוני

ירושליםנתנאל בן הרוש

ירושליםניסן שגיא

ירושליםגילי מנור

ירושליםיוסי אדרי

גדרהעדי מלמד

גדרהשרית שפרינגר

גדרהעמית בשן

קריית מוצקיןציון שרעבי

קריית אתאאלעד מזרחי

קריית אתאגיא איצקוביץ

קריית אתאגיא סודרי

קריית אתאזיו ספיר

קריית אתאמואמן אבו סראיא

קריית אתאשרון תורג'מן

קריית אתאסלים קמר

משמשים  הסמכויות  מקבלי  עוד  כל  בתוקף  ההסמכה 
בתפקידם.

י"א בתמוז התשע"ז )5 ביולי 2017(
גלעד ארדן )חמ 3-4343-ה1( 

השר לביטחון הפנים  

הסמכה
לפי תקנות הדרכונים, התש"ם-1980

הדרכונים,  לתקנות  6ג  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התש"ם-11980 )להלן - התקנות(, אני מסמיך את עובדי רשות 

 
1 ס"ח התשע"א, עמ' 1057.

 
1  ק"ת התש"ם, עמ' 1510; התשע"ז, עמ' 1166.
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המופיעים  האוכלוסין(  רשות   - )להלן  וההגירה  האוכלוסין 
בטור א' להלן, לעניין התקנות כמפורט בטור ב' לצדם:

טור א'
בעלי התפקידים

טור ב'
תקנות

מנהל מינהל האוכלוסין במטה רשות האוכלוסין

מנהל אגף מרשם ומעמד במטה רשות האוכלוסין

מנהל תחום מרשם ודרכונים במטה רשות האוכלוסין

רשות  במטה  דסק(  )ראש  ודרכונים  מרשם  ממונה 
האוכלוסין

מרכז ביומטרי במטה רשות האוכלוסין

מנהל לשכת רשות האוכלוסין

סגן מנהל לשכת רשות האוכלוסין

ראש מינהל מעברי גבול

סגן ראש מינהל מעברי גבול

מנהל תחום פעילות מבצעית במינהל מעברי גבול

מנהל אזור מעבר במינהל מעברי גבול

אחראי משמרת ביקורת גבולות במינהל מעברי גבול

6ג)ג(

מנהל מינהל האוכלוסין במטה רשות האוכלוסין

מנהל אגף מרשם ומעמד במטה רשות האוכלוסין

מנהל תחום מרשם ודרכונים במטה רשות האוכלוסין

רשות  במטה  דסק(  )ראש  ודרכונים  מרשם  ממונה 
האוכלוסין

ראש מינהל מעברי גבול

סגן ראש מינהל מעברי גבול

מנהל תחום פעילות מבצעית במינהל מעברי גבול

מנהל אזור מעבר במינהל מעברי גבול

6ג)ו(

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(
)חמ 692—3-ה3(

                                               אמנון שמואלי
                                ממלא מקום ראש רשות האוכלוסין וההגירה

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית 
ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות 
הציבור תמ"א 10/ ד/ 6/ 1 - תחנת הכוח אתגל אשדוד

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 
 ,)2017 במרס   7( התשע"ז  באדר  ט'  מתאריך   ,605 מס'  בישיבתה 
אתגל  הכוח  תחנת   :1  /6 ד/   /10 תמ"א  העברת  על  החליטה 
באשדוד )להלן - התכנית(, להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף 

52 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולהשגות הציבור.

מטרת התכנית: קביעת הוראות להקמת יחידות ייצור חדשות 
אתגל  הכוח  תחנת  במתחם  עיקרי  כדלק  טבעי  בגז  המוסקות 

באשדוד.

תיאור המקום: עורף נמל אשדוד; מרחב תכנון מקומי: אשדוד; 
רשות מקומית: אשדוד.

גושים וחלקות בתחום התכנית: 

חלקות בחלקןחלק / כל הגושסוג גושגוש

4חלק מהגושמוסדר2053

8חלק מהגושמוסדר2054

הכול על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

מקום הצגת התכנית: 

התכנית האמורה נמצאת בארכיב מינהל התכנון, קריית בן גוריון, 
הוועדות  ובארכיבי   ,02-6701556/446 טל'  ירושלים,   ,2 קפלן  רח' 

המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון , בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג', רח' מעלה יצחק 29, 
נצרת עילית, טל' 04-6508553;

מחוז חיפה , רח' פל-ים 15א, מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, 
טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91 ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61;

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, 
טל' 03-7632603;

מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263;

4, קריית הממשלה, באר שבע, טל'  מחוז הדרום, רח' התקווה 
.08-6263791

ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
מינהל  באתר  התכנית  של  האינטרנט  בדף  לקבל  ניתן  נוסף 

goo.gl/29f4vR :התכנון בכתובת

הרואה  אחר,  תכנוני  פרט  בכל  או  בקרקע,  המעוניין  כל 
הערותיו  את  להגיש  רשאי  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו 
 )2017 ביולי   2( התשע"ז  בתמוז  ח'  יום  עד  לתכנית  והשגותיו 
ת"ד  בלבד,  ואליו  ולבנייה  לתכנון  הארצית  המועצה  למזכיר 
תהיה  הארצית  למועצה  הפנייה   .9195016 ירושלים   ,6158
מלאים  התקשרות  פרטי  ותכלול  העתקים  בשלושה  בכתב, 
הפנייה  אלקטרוני(.  דואר  נייד,  טלפון  פקס,  טלפון,  )כתובת, 
תלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; 
התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק 

או על פיו.

י"א בסיוון התשע"ז )5 ביוני 2017(
)חמ 3-697-ה1(

אביגדור יצחקי  
יושב ראש המועצה הארצית  

לתכנון ולבנייה  

 

סרוק לצפייה במסמכים

 
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.
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התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק 
או על פיו.

ד' בתמוז התשע"ז )28 ביוני 2017(
)חמ 3-697-ה2(

אביגדור יצחקי  
יושב ראש המועצה הארצית  

לתכנון ולבנייה  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 
נמסרה בזה הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 
 13.6.2014 בתאריך  בעיתונים  שפורסמה  בש/מק/853/כ"ד  מס' 
ובילקוט הפרסומים 6832 התשע"ד, עמ' 6658, בתאריך 7.7.2014. 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב: שכ' ב' 3, רמת בית שמש, רח' סיתוונית, סחלב, נהר הדן 

והוורד 

גושים וחלקות:
גוש 5231 חלק מחלקות 2 ו–19. 

\השטח בין קואורדינטות רוחב 198750 וקואודינטות אורך 627050.

עיקרי הוראות התכנית
איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת בעלי הזכויות במקרקעין.   .1

עריכת שינויים במיקום יעודי הקרקע ללא שינוי היעדוים    .2
הכלולים בתכנית זו.

קביעת מגרשים לבנייה, גדלם וצורתם, כמפורט בתשריט    .3
ובטבלת זכויות והוראות הבנייה.

קביעת זכויות הבנייה כמפורט בטבלת זכויות והוראות הבנייה.   .4
קביעת הוראות בדבר חניה מעל ומתחת לקרקע.   .5

קביעת תנאים לפיתוח השטח ולהוצאות היתרים בתחום   .6
התכנית.

הגדלת מס' יח"ד ללא חריגה בשטח העיקרי המותר.   .7
הגדלת שטחי שרות הנגזר מהגדלת מס' יח"ד לענין ממ"דים,    .8

ח.מדרגות לובי קומתי.
תוספת מס' קומות המותרים מ–8 ל–9 קומות   .9

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  המעוניין  כל  לקהל,  פתוחים  האמורים 

 סרוק לצפייה במסמכים

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית 
ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות 
הציבור תמ"א 13/ 9/ א/ 1 - תכנית מיתאר ארצית 

חלקית להגנה על מצוקי החוף לאורך הים התיכון
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 
בפברואר   7( התשע"ז  בשבט  י"א  מתאריך   ,406 מס'  בישיבתה 
2017(, החליטה על העברת תמ"א 13/ 9/ א/ 1: תכנית מיתאר 
ארצית חלקית להגנה על מצוקי החוף לאורך הים התיכון )להלן 
לחוק   52 סעיף  לפי  המחוזיות  הוועדות  להערות  התכנית(,   -

התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולהשגות הציבור.

מטרות התכנית: שינוי תחום התכנית והוספת הוראות גמישות. 

תיאור המקום: התכנית משתרעת על חוף הים התיכון של ישראל; 
השרון,  חוף  נתניה,  חפר,  עמק  חדרה,  מקומי:  תכנון  מרחב 
הרצליה, תל–אביב-יפו, בת ים, שורקות, אשקלון, שטח גלילי; 
רשות מקומית: חדרה, עמק חפר, נתניה, הרצליה, תל אביב, בת 

ים, ראשון לציון, שורקות, אשקלון, חוף אשקלון.

מקום הצגת התכנית: 

התכנית האמורה נמצאת בארכיב מינהל התכנון, קריית בן גוריון, 
הוועדות  ובארכיבי   ,02-6701556/446 טל'  ירושלים,   ,2 קפלן  רח' 

המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון , בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג', רח' מעלה יצחק 29, 
נצרת עילית, טל' 04-6508553;

מחוז חיפה , רח' פל-ים 15א', מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, 
טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91 ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61;

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, 
טל' 03-7632603;

מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263;

4, קריית הממשלה, באר שבע, טל'  מחוז הדרום, רח' התקווה 
.08-6263791

ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
מינהל  באתר  התכנית  של  האינטרנט  בדף  לקבל  ניתן  נוסף 

.https://goo.gl/OrITh7 :התכנון בכתובת

הרואה  אחר,  תכנוני  פרט  בכל  או  בקרקע,  המעוניין  כל 
הערותיו  את  להגיש  רשאי  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו 
בספטמבר   7( התשע"ז  באלול  ט"ז  יום  עד  לתכנית  והשגותיו 
2017( למזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואליו בלבד, 
ת"ד 6158, ירושלים 9195016. הפנייה למועצה הארצית תהיה 
מלאים  התקשרות  פרטי  ותכלול  העתקים  בשלושה  בכתב, 
הפנייה  אלקטרוני(.  דואר  נייד,  טלפון  פקס,  טלפון,  )כתובת, 
תלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; 

 
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.
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מעבר לקווי הבניין יותרו סוכות ומרפסות שמש עפ"י    .4
בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  התכנון  אך  הבינוי, 

הבנייה. 
תוספת שטח עד 20% משטח המגרש.    .5

תוספת קומה אחת, יח"ד ושטח עפ"י תמ"א 38.    .6
השטח הסופי שמכח תמ"א 38 ייקבע בהיתר הבנייה    .7

בהתאם לבנייה הקיימת להריסה. 
לרבות  הבנייה,  בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי  ב.  
הסוכות  ותכנון  חזיתות  גמר  פיתוח המגרש,  עיצוב,  לגבי 

ומ. השמש. 
היחידה  עם  בתאום  להיתר  כתנאי  ייהרס  הקיים  הבניין  ג.  

לאיכ"ס לרבות לגבי פינוי פסולת בניין. 
השטח הציבורי יירשם ע"ש העירייה בתאום עם היוע"מ. ד.  

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

דרך בגין 125, תל אביב(.

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

תשמ"ט-1989, וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת של המתנגד. 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
501-0495770

שם התכנית: מתחם לובינסקי
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב, 

מופקדת תכנית מפורטת מס': 501-0495770.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, 501-0160408, 501-0363267

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
רשות מקומית: בני ברק

כתובות: רח' הרב כהנמן

שטח התכנית: 37173.000

גושים וחלקות: 
גוש: 6189 חלקה/ות: 713 חלק, 716 חלק, 1067 חלק

מטרות התכנית:
שינויים בהוראות תכנית 501-0160408 )התכנית התקפה( עפ"י 

סעיף 62א )א()5(.

עיקרי הוראות התכנית:
ביטול סעיף 4.8.2 )ז( )1( לגבי שטח היחידות המסחריות. א.  

ביטול סעיף 4.8.2 )ז( )2( לגבי שטח יחידה מסחרית המשמשת  ב.  
למכולת/מרכול.

אין שינוי בכל שאר הוראות של התכנית התקפה. ג.  

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

שלומציון המלכה 1 ירושלים טלפון: 02-6290222 . 

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

עבודתו(, תשמ"ט-1989.
משה מונטג  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה בית שמש  

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
501-0477133

שם התכנית: שינויים ותוספות
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב, 

מופקדת תכנית מפורטת מס': 501-0477133.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/36/א

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
רשות מקומית: בני ברק

כתובות: גרונר 56,58 

שטח התכנית: 477.000

גושים וחלקות:
גוש: 6196 חלקה/ות: 2 )חלק( מגרש 12 )מתכנית בב/36/א(

מטרות התכנית:
שינויים ותוספות להקמת בניין חדש עפ"י סעיף 62א)א(: 

א. תוספת קומה וניוד זכויות עפ"י סעיף )9(
ב. תוספת שטחים, קומה ויח"ד עפ"י תמ"א 38

ג. תוספת יח"ד עפ"י סעיף )8(
ד. שינויים בקווי הבניין עפ"י סעיף )4(

ה. תוספת שטחים עפ"י סעיף )16(

עיקרי הוראות התכנית:
בבניין החדש יותרו השינויים הבאים:  א.  

תוספת יח"ד )1 במסגרת הקלה 30%, 5 בתכנית זו, 3    .1
עפ"י תמ"א 38( מעבר ל ? 6 יח"ד + 2 דירות גג מותרות, 

סה"כ יותרו 17 יח"ד )לא כולל ד. נכה(
תוספת קומה ד' וניוד זכויות המותרות כהקלה.    .2

מ',   1.20 בליטה   + מ'   3 לצפון  הבניין:  בקווי  שינויים    .3
לדרום 4.05 מ' )לבניין בן 4 קומות כולל הקלה 10%(, 
 4 בן  לבניין  הנדרש  מ'   4.05 )במקום  מ'   3.15 למזרח 

קומות(, למערב 2 מ' + בליטה 0.8 מ'. 
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שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק, 
רח' דוד המלך 11, בני-ברק, טל' 5776579 – 03. העתק התנגדות 
הממשלה,  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

דרך בגין 125, תל אביב(.

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

של המתנגד. 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
501-0505875

שם התכנית: שינויים ותוספות להקמת בניין חדש 
ברח' כהנמן 135, 137, 39, 141

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

מופקדת תכנית מפורטת מס': 501-0505875.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב

שטח התכנית: 2083.000

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
רשות מקומית: בני ברק

כתובות: כהנמן 139, 137, 135, 141

גושים וחלקות: 
גוש: 6189 חלקה/ות: 293-296

מטרות התכנית:
איחוד חלקות עפ"י סעיף 62א)א()1(. א.  

שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף 62א)א()4(.  ב.  
תוספת יח"ד ודירות גג עפ"י סעיף 62א)א()8(.  ג.  

שינוי במס' הקומות עפ"י סעיף 62א)א(4א. ד.  
סעיף  עפ"י  הנכה  ובדירות  הגג  בדירות  בינוי  שינויי   ה.  

62א)א()5(. 
לאשר  שניתן  שטחים  וניוד  שטחים  תוספת  יח"ד  תוספת  ו.  

בדרך של הקלה עפ"י סעיף 62א)א()9(. 
הוספת שימוש למסחר עפ"י סעיף 62א)א()11( ז.  

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד חלקות בהסכמת הבעלים: א. 

 ,6189 בגוש   ,296  ,295  ,294  ,293 שמס'יהן  החלקות    )1(
תאוחדנה לחלקה אחת בהסכמת כל הבעלים, ותותר 

בניית מבני מגורים על חלקה זו.
קווי בניין:  ב. 

בחזית מערבית )רח' כהנמן( מ - 5.0 מ' )3.5 מ' לאחר    )1(
בליטה( ל - 3.0 מ'. 

בחזית צפונית )שצ"פ( מ-3.5 מ' ל-3.00 מ'.   )2(

יותרו סוכות ברוחב 1.50 מ' מעבר לקו הבנין הצפוני.   )3(
קו הבנין הצידי מזרחי לבנין הצפוני יהיה 5.00 מ'.   )4(
יתר קוי הבנין הצידיים )מזרח ודרום( יהיו 3.60 מ'.   )5(

קווי הבנין הצידיים בין 2 מבנים על חלקה אחת יהיו    )6(
7.2 מ' במקום 8.0 מ'.

בנייה מעבר לקוי הבנין הנ"ל, למעט סוכות ומרפסות    )7(
שמש, תהיה סטייה ניכרת. 

יח"ד:  ג. 
תוספת 7 יח"ד במסגרת הקלה עפ"י שבס - 30%.   )1(

תוספת 16 יח"ד בקומות א-ו בתכנית זו.    )2(
תוספת 2 דירות גג בתכנית זו.    )4( 

סה"כ יותרו 54 יח"ד כולל דירות גג, לא כולל דירות    )5(
נכה.

מס' קומות: ד.  
תוספת 3 קומות )ק"ד, ק"ה וקומה ו'( מעבר ל–3 הקומות    )1(

המותרות.
שינויים שניתן לאשר בדרך של הקלה:  ה. 

ניוד שטחים בין הקומות.   )1(
הגבהת גובה הקומות מ-3.00 מ' ל-3.15 מ' )ברוטו(.   )2(

הבלטת גזוזטראות למרווחים המותרים.   )3(
עפ"י  לבנייה,  המותר  הכולל  מהשטח   20% תוספת    )4(

הוראת שעה התשע"ו - 2015 )כחלון(.
שינויי בינוי:  ו. 

שינויים בנסיגות בדירות הגג ובדירות הנכה כמסומן    )1(
בנספח הבינוי. 

בניית 3 דירות גג מעל 4 יח"ד בקומה שמתחתן.    )2(
הוספת שימוש:  ז. 

ללא  הקרקע,  בקומת  מסחרית  חזית  בניית  תותר    )1(
תוספת שטחים עיקריים.

בחזית המסחרית תהיה קולונדה ברוחב שלא יפחת מ–3 מ'.  ח.  
לרבות  הבנייה,  בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי  ט.  

לעניין ציפוי חזיתות, עיצוב הבניין ופיתוח המגרש. 
לא תותר תוספת או חלוקה של יח"ד מעבר למותר עפ"י  י.  
וזו תהא סטייה ניכרת, למעט דירות נכה עפ"י  זו,  תכנית 

תכנית תקפה.
הסככות המסומנות להריסה ייהרסו כתנאי להיתר בתאום  יא.  
עם איכ"ס לרבות לעניין פינוי פסולת בניין ובדיקת אסבסט 

וכדו'.

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

דרך בגין 125, תל אביב(.

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

תשמ"ט-1989, וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת של המתנגד. 

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה בני ברק  



8409 ילקוט הפרסומים 7563, ט"ז באב התשע"ז, 8.8.2017 

מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
502-0327619 )בי/10/450/מק ניוד יח"ד קטנות 

ממגרש 113 ל-112 ותוספת זכויות בנייה( 
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
ובנייה תל אביב,  ים", ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון  "בת 
גרסת:   .502-0327619 מס'  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות 24 תשריט 19

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
סוג יחס: שינוי מס' תכנית מיוחסת: בי / 270 
סוג יחס: שינוי מס' תכנית מיוחסת: בי / 403 

סוג יחס: שינוי מס' תכנית מיוחסת: בי / 1 / 403 
סוג יחס: כפיפות מס' תכנית מיוחסת: בי / 430 

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

סוג יחס: שינוי מס' תכנית מיוחסת: בי / 4 / 450
סוג יחס: שינוי מס' תכנית מיוחסת: בי / מק / 1 / 450
סוג יחס: שינוי מס' תכנית מיוחסת: בי / מק / 3 / 450

סוג יחס: כפיפות מס' תכנית מיוחסת: תמא / 2 / 4
סוג יחס: כפיפות מס' תכנית מיוחסת: תמא / 34 / ב / 4

סוג יחס: כפיפות מס' תכנית מיוחסת: 502-0320358

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 - בצפון  גבולותיה:  ים,  בת  מערב  בדרום  ממוקמת  התכנית 
יוחנן  )רח'   82 7122/חלקה  גוש   - בדרום   ,29 7121/חלקה  גוש 
הסנדלר(, גוש 7121/חלקה 33, גוש 5027/חלקה 1, במזרח - גוש 

7121/חלקה 32, במערב גוש 7121/חלקה 34.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 7121 מחלקה: 31 עד: 31 שלם
גוש: 7121 מחלקה: 35 עד: 35 שלם

מטרות התכנית:
קטנות  יח"ד  ניוד  ע"י  המגרשים  בשני  המוצע  הבינוי  שיפור 
ממגרש 113 למגרש 112, שינוי בחלוקת שטחי הבנייה ביניהם, 

הגדלת שטחי הבנייה, ושינויים בבינוי ובעיצוב האדריכלי.

עיקרי הוראות התכנית:
 15 ניוד  ע"י  המגרשים  בשני  קטנות  יח"ד  תמהיל  שינוי    .1
יח"ד קטנות ממגרש 113 למגרש 112, והוספת 5 יח"ד קטנות 

למגרש 112, בהתאם להוראות. 
שינוי חלוקת שטחי הבנייה בין המגרשים 112, 113 ע"י ניוד    .2

זכויות בנייה ממגרש 113 למגרש 112.
תוספת 500 מ"ר שטח עיקרי למגרש 112.   .3

יח"ד   15( ל–148.  מ–128   112 במגרש  יח"ד  מס'  הגדלת    .4
מנוידות ממגרש 113 בתוספת 5 יח"ד חדשות(. 

תוספת קומה אחת למבנה במגרש 112 כך שמס' הקומות    .5
קומת  את  כולל  אינו  הקומות  מס'   .38 במקום   39 יהיה 
וכדומה.  טכניים  מתקנים  גג,  קומת  כולל  ואינו  הכניסה 

גובה המבנים המצוין הוא מעל מפלס הכניסה. 
 112 במגרש  מזרח(  צ.  )חזית  חלקי  אחורי  בניין  קו  שינוי    .6

מ-10 מ' ל- 5 מ'.
שינוי של הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים ע"י:   .7

שינוי גובה קומה מינימלי ל–3 מ' במגרש 112. א.  
הגדלת תכסית תת קרקעית ל–100% במגרשים 112, 113.  ב.  
מ'   1 של  מינימלי  בעומק  גננית  אדמה  מילוי  קביעת  ג.  

במגרש 112.

 ,  112 במגרש  החניה  למרתף  הכניסה  במיקום  שינוי  ד.  
מצידו המערבי של המגרש לצידו המזרחי.

יותר ניוד שטחי שירות מתת הקרקע אל מעל הקרקע,  ה.  
מעבר לאמור בתכנית בי/4/450. 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
ים,  בת  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  הפרסומים, 
)כתובת:  יומצא למשרדי הוועדה המחוזית  העתק ההתנגדות 

ק.ממשלה דרך מנחם בגין 125 ת"א, טלפון: 03-7632580(.

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

ויקטור טל  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה בת ים  

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
302-0400671

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
חיפה,  מחוז  ובנייה  לתכנון  ובמשרדי הועדה המחוזית  חדרה, 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 302-0400671 - שדרות מינסוטה/

התנאים. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי חד/763

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חדרה
שד מינסוטה , חדרה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10572 חלקי חלקות: 103, 104, 116, 117, 118, 174, 201, 202

עיקרי הוראות התכנית: 
חיבור רחוב התנאים תוך חציית שדרות מיניסוטה, שינוי   .1
דרך,  לזכות  משולבת  ומדרך  דרך  לזכות  משצ"פ  יעוד 

בהתאם לסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 62 )א( 2
שינוי קוי בניין בהתאם לסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף   .2

62א)א(4.
הגדרת עצים לשימור.  .3

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 
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עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת 500 מ"ר לזכויות הבנייה.  .1

+ק.קרקע  ק  מ-14  במתחם  המזרחי  בבנין  קומה  תוספת   .2
ל-15 +ק. קרקע.

תוספת 7 יח"ד מ-112 ל-119  .3

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23/03/2017 ובילקוט פרסומים 7508, בתאריך 18/05/2017. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה חדרה. כתובת: רח' הלל יפה 9, חדרה, טל' 04-6303741. 
ב',  בנין   15 הפלי"ם  שד  כתובת:  המחוזית  הועדה  ובמשרדי 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   04-8633427 טל'  חיפה, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חדרה  

מרחב תכנון מורדות כרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
355-0326512

שם התכנית: מכ/ מק/ 518/ ג - גלי כרמל מגרש 64 
- תוספת זכויות בנייה

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  כרמל,  מורדות 
מחוז חיפה. מופקדת תכנית מפורטת מס' 355-0326512. גרסת 

הוראות 25, גרסת תשריט 14

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי מכ / 518 , מכ / מק / 518 / א

כפיפות תמ"א 35 , תמ"מ 6

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: טירת כרמל - שכונת גלי כרמל

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 12724 חלקה: 28 מגרש: 64 מתכנית: מכ/ 518 

מטרת התכנית:
שינוי זכויות והוראות בנוי במגרש 64 

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת 12 יח"ד מעל המותר, סה"כ 92 יח"ד ותוספת 150  א.  
מ"ר שטחי שרות עבור ממדי"ם הנדרשים לדירות הנוספות 

לפי סעיף 62א)א()8( לחוק התו"ב. 
תוספת 500 מ"ר שטח עיקרי, לפי סעיף 62א)א()16()1( לחוק  ב.  

התו"ב.
תוספת 4 קומות מעל המותר, סה"כ 25 קומות, לפי סעיף  ג.  

62א)א()4א( לחוק התו"ב. 
נגישות  התאמות  לצורך  שירות  שטחי  מ"ר   162 תוספת  ד.  
בכפוף לסעיף 151 )ג1( לחוק התכנון והבנייה ותוספת 400 
חוק  לפי  מוגן  למרחב  שטח  להשלמת  שירות  שטחי  מ"ר 

התגוננות אזרחית בכפוף לסעיף 151 )ג( לחוק התו"ב. 
כולל  שטח  וקביעת  למטרה  ממטרה  שרות  שטחי  ניוד  ה.  
לשטחי השרות המותרים ללא החלוקה הקיימת בהוראות 

התכנית לפי סעיף 62א)א( )9( לחוק התו"ב.
קביעת קו בנין 0 עבור חדר טרפו ' וחדר אשפה לפי סעיף  ו.  

62א)א()4( לחוק התו"ב. 

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'
302-0423202

והבנייה,  לחוק התכנון   117 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 302-0423202 
- שינוי הוראות בנייה ברח' הרצל בחדרה גוש 10035 חלקה 499.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות חד/450/ג
כפיפות חד/450/ה

כפיפות חד/850
כפיפות חד/מק/450/ו
כפיפות חד/מק/450/ח

שינוי חד/848

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חדרה

הרצל, חדרה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10035 חלקי חלקות: 499

עיקרי הוראות התכנית: 
התכנית מוסיפה יח"ד

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19/1/2017 ובילקוט פרסומים 2615, בתאריך 23/01/2017. 

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

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
302-0482471

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 302-0482471 

- שינוי הוראות בנייה בין הרחובות הנבל והתפוז , חדרה.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי חד/821/ב

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חדרה

בין הרחובות רחוב הנבל 7/ רח' התפוז 10 חדרה.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10042 חלקות במלואן: 471, 472
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שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
 .04-6305522 טל':  יעקב  זכרון   ,54 המייסדים  רח'  השומרון, 
)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

שד' הפלי"ם 15 חיפה, טל': 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. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 
ארנון גלעדי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה השומרון  

מחוז מרכז

מרחב תכנון מקומי טירה

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מתאר מקומית מס' 
403-0469668

ובנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
אל-טירה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז המרכז 

רמלה, מופקדת תוכנית מתאר מקומית הנקראת 403-0469668.

המהווה שינוי לתוכניות הבאות: 
במ/טר/3006

טר/2398 +טר/2520 + טר/2608

השטחים הכלולים בתוכנית ומקום:
ישוב טירה

גושים וחלקות:
גוש: 7783  חלקה : 1-2 , 12 חלק

מטרת התכנית: 
המרת חלק מדרך מאושרת למגורים ג' וממגורים ג' לדרך חדשה

עיקרי הוראות התוכנית:  
קביעת קווי בניה לפי תשריט. א. 

המרת חלק מדרך מאושרת למגורים ג'. ב. 
המרת חלק משטח מגורים ג' לדרך חדשה. ג. 

וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל שטח התכנית  איחוד  ד. 
לפי סעיף 62 א )א( סעיף קטן 1.

הריסת הגדרות המסומנים להריסה בתשריט המצב המוצע. ה. 

כל מעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
וכן כל  ידי התוכנית,  נפגע על  תכנוני אחר הרואה את עצמו 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של הודעה למשרדי הועדה המקומית 
ימצא העתק התנגדות למשרדי  טירה. המתנגד  ובניה  לתכנון 

הועדה המחוזית לתכנון ובניה, רח' הרצל 91 רמלה 72430.

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, מורדות כרמל, כורי 2 חיפה טלפון: 04-6433400. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית חיפה - שד' פל ים 

15 חיפה טלפון: 04-8633427

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב 
שעליהן  העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט 
נוהל  )סדרי  והבנייה  ובהתאם לתקנות התכנון  היא מסתמכת 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט - 
1989. כמו כן ניתן לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט של 

 .www.mordotcarmel.org הוועדה המקומית

סמי מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מורדות כרמל  

מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית מס' 
353-0436527

 שם התכנית: הוספת זכויות בנייה. גוש 11322 
חלקה 63 מגרש 105. זכרון יעקב 

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
השומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה 
 ,14 הוראות  תדפיס  מונה   .353-0436527 מס'  מפורטת  תכנית 

מונה תדפיס תשריט 4

כתובות שבהן חלה התכנית:
רחוב: אלון יגאל

גושים/ חלקות/מגרשים לתכנית: 
גוש: 11322 מחלקה: 63 עד: 63 חלקי

שטח התכנית בדונם : 0.684

יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות
סוג יחס: שינוי מס' תכנית :353-0122184

סוג יחס: שינוי מס' תכנית :מק / ש / 961 / א
סוג יחס: שינוי מס' תכנית :ש / 11

סוג יחס: שינוי מס' תכנית :ש / 1121 / א
סוג יחס: שינוי מס' תכנית :ש / 188
סוג יחס: שינוי מס' תכנית :ש / 54
סוג יחס: שינוי מס' תכנית :ש / 67

סוג יחס: שינוי מס' תכנית :ש / מק / 950 / א

מטרת התכנית
א. הוספת שטחי שירות למטרות עיקריות בקומת המרתף. 

ב. הוספת 50 מ"ר שטח עיקרי בקומת המרתף. 

עיקרי הוראות התכנית: 
הוספת 30 מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים למטרות עיקריות  א.  

במרתף לפי סעיף 62 א' )א'( סעיף קטן 15.
סעיף  לפי  המרתף  בקומת  עיקרי  שטח  מ"ר   50 הוספת  ב.  

62א)א( סעיף קטן 16. 
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נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז וועדה 
מחוזית מרכז מופקדת תכנית מפורטת: מס' 408-0425926, מונה 

תדפיס: הוראות: 37, תשריט:12

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי נת/20/401/א

שינוי נת/7/400
שינוי נת/מק/20/401/א/1

שינוי נת/20/401/א/7
שינוי 408-0161091

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם: 
רשות מקומית - נתניה.

שכונה: עיר ימים 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 9042 חלקות במלואן: 40

עיקרי הוראות התכנית:
הכולל  משטח   28.9% המהווים  מ"ר   5440 של  תוספת    .1

המותר לבנייה עפ"י סעיף 62 א )א1( )1( )א( )3( לחוק.
תוספת 3 קומות בבניין אמצעי )בניין 2( מ–15 קומות ל–18    .2

קומות מגורים עפ"י סעיף 62 א )4א( לחוק
שינוי לבינוי עפ"י סעיף 62 א )א( 5 לחוק.   .3

 8.30 משעה  א,ד,ה  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בקרקע  מעונין  כל   16.00 עד   12.00 משעה  ב,  וביום   11.30 עד 
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
מבין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
 09-8603170 טלפון:  נתניה,  ספיר,  ק.  אזה"ת   ,6 הצורן  ובנייה, 
ערר   / המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  התנגדות  העתק 

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

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

שירי חגואל סיידון  
מ"מ יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה נתניה  

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכנית שינוי למתאר מס' 
רח/414-0272179 

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  למתאר  שינוי  תכנית  אישור  בדבר   תשכ"ה-1965, 
414-0272179, רח/מק/2/11/1007 - טשרניחובסקי פינת מששוילי. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ל רח/2000 / ב / 1 
כפיפות ל רח/2000 / ב / 6 
כפיפות ל רח/2000 / ג / 2 

שינוי ל רח/מק / 1007 / 11 
כפיפות ל רח/מק / 2000 / ב / 3 
כפיפות ל רח/מק / 2000 / ג / 3 

כפיפות ל רח/תמא / 4 / 2 

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

שעליהן היא מסתמכת.
מאמון ע' אלחי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה טירה  

מרחב תכנון מקומי מודיעין

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
420-0343764

שינוי לתכניות מתאר מקומיות מס' מד/20 
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 420-0343764 

שינוי לתכניות מתאר מקומיות מס' מד/20 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
מודיעין-מכבים-רעות, שכונה: מרכז עינב רחוב המכונאי 15

Y:643784 ציר ,X:196378 קואורדינאטות: ציר

גוש וחלקה:
גוש: 5892 חלקות בשלמותן: 13

מטרות התכנית:
שימושים  לאפשר  מנת  על   360 במגרש  בנייה  זכויות  תוספת 

במרתף החניה.

עיקרי הוראות התכנית:
הוספת 271 מ"ר שטח עיקרי במרתף הקיים לפי סעיף 62א)א1()3()א(.

שטח המגרש: 1507 מ"ר.
שטח עיקרי מותר בהתאם למד/20: 40% משטח המגרש. 603 מ"ר
שטח שירות מותר בהתאם ל מד/20: 5% משטח המגרש: 75 מ"ר

הוספת שטח עיקרי לפי סעיף 62א.)א1()3()א(:
40% מסה"כ שטח עיקרי ושירות המותרים לפי מד/20: 271 מ"ר 

)603+75(*40% =
ישרתו את  65 מ"ר שטחי שירות במרתף הקיים, אשר  הוספת 

השטחים העיקריים במרתף הקיים לפי סעיף 62א.)א(15.

הודעה על פרסום התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 19.04.17 
ובילקוט פרסומים: 7490 מיום 27.04.17.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה מודיעין רח' תלתן 1, מודיעין, טל: 08-9726058, וכן באתר 
האינטרנט של משרד הפנים www.iplan.go.il וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 
ד' בשעות -8:30 א',  ימים  )עיריית מודיעין, מדור מידע תיכנוני: 
12:00 וביום ב' 13:30-17:00 או בהתאם למפורסם באתר העירייה(.

חיים ביבס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה מודיעין  

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
408-0425926

מק/20/401/א/23/א - תוספת זכויות מגרש 1016 - 
עיר ימים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965 , כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
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עיקרי הוראות התכנית: 
בסה"כ  שינוי  ללא  כפרי  בישוב  מגורים  אזור  גבול  שינוי    .1
שטח המגורים בסמכות ועדה מקומית ע"פ סעיף 62א )א( 

סעיף קטן 1.
שינוי קווי בנין באזור מגורים בישוב כפרי בסמכות ועדה    .2

מקומית ע"פ סעיף 62א )א( סעיף קטן 4.
ועדה  בסמכות  העיקריים  הבניה  בשטחי   6% של  הקלה    .3

מקומית ע"פ סעיף 62א )א( סעיף קטן 9.

מטרת התכנית:
לאפשר  מנת  על  כפרי  בישוב  מגורים  אזור  בגבול  שינוי    .1

בניית יחידת דיור נוספת.
שינוי קווי בניין צידיים מ- 4 מ' ל - 3 מ'.   .2

מגורים  אזור  תחום  קצה  עד   )0( אחורי  בניין  קו  קביעת    .3
בישוב כפרי.

המהווים  עיקריים  הבנייה  לשטחי  מ"ר   126.5 של  תוספת    .4
6% משטח אזור מגורים בישוב כפרי )2,109 מ"ר(.

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 ובניה 
חבל מודיעין, כתובת: רח' מודיעים 10 שוהם ד.נ. מרכז 73100, 
טלפון: 03-9722887. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה 

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

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

תשמ"ט - 1989.  
שמעון סוסן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה חבל מודיעין  

מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
451-0530964

שם תכנית: איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מרכז,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  קסם, 
תדפיס  מונה   .451-0530964 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות: 11, מונה תדפיס תשריט: 7

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק/3300

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ג'לג'וליה

ישוב: ג'לג'וליה
 X 672731 קואורדינאטה
Y 196435 קואורדינאטה

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש 7506 חלקה 24 ח"ח 21, 23, 25, 26, 29, 31, 36, 40, 41

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: רחובות

רחוב: טשרניחובסקי מס' בית: 

גבולות התכנית:
גוש: 4536 מחלקה: 54 עד: 54 שלם 

מטרת התכנית: 
בק.עמודים  יח"ד   8 המכיל  מגורים  בית  לבניית  אפשרות  מתן 

תחתונה+ק.קרקע+3 קומות. 

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת קומות כך שניתן יהיה לבנות בנין בן 3 קומות מעל    .1
לק.עמודים תחתונה+ק.קרקע במקום 2 קומות עפ"י סעיף 

62א )א( סעיף קטן 4א. 
תוספת יח"ד כך שניתן יהיה לבנות 8 יח"ד,מתוכן 2 יח"ד    .2
 4 במקום   ,3/2011 הפנים  משרד  מנכ"ל  חוזר  עפ"י  קטנות 

יח"ד עפ"י סעיף 62א )א( סעיף קטן 8. 
שינוי בקו בנין קידמי )צפוני( כך שיהיה 5מ' במקום 3 מ'    .3
ובקו בנין אחורי)דרומי( כך שיהיה 4 מ' במקום 3מ', עפ"י 

סעיף 62א )א( סעיף קטן 4. 
הבלטת מרפסות ב-2 מ' מקו בנין קדמי עפ"י סעיף 62א )א(    .4

סעיף קטן 4. 
קטן  סעיף  א)א(   62 סעיף  עפ"י  מ"ר(   53.1( תוספת של 7%    .5

16)א()2(. 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונים ביום 19/08/2016 
ובילקוט הפרסומים 7326, עמ' 9283, בתאריך 22/08/2016 

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

האמורים פתוחים לקהל .
רחמים מלול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה רחובות  

מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
424-0320937

והביניה,  89 לחוק התכנון  בזו הודעה בהתאם לסעיף  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ובנייה מחוז  חבל מודיעין, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
מרכז, מופקדת תכנית מפורטת מס' 424-0320937 - גמזו - רחוב 

האלון 32. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי תגפ/439

שינוי משמ/38/גז
כפיפות גז/1000

כפיפות גז/439/ב
כפיפות גז/439/ג

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חבל מודיעין

גמזו האלון    32,  גמזו

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 4596 חלקות במלואן: 38
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מטרות התכנית:
חלוקה למגרש לשני מגרשים נפרדים בהסכמה 

תוספת שטחי בנייה. 
קביעת שטח מגרש מינימאלי 

תוספת יחידות דיור. 
קביעת קווי בניין. 

עיקרי הוראות התכנית:
חלוקה למגרש לשני מגרשים נפרדים בהסכמה

ו–155 מ"ר שטחי שירות  תוספת 50 מ"ר שטחי בנייה עיקריים 
תת קרקעיים.

תוספת 3 יח"ד, סה"כ 6 יח"ד בכל התכנית.
קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע.

קביעת שטח גודל מגרש שמותר להקים עליו בניין.
קביעת הוראות בנייה.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23/11/2016 ובילקוט פרסומים 7404, עמ' 1658 

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  

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי צפת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
216-0532424

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
גרסת:   .216-0532424 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  צפת, 

הוראות 8, תשריט 4

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
ג / 10610
ג / 12617

ג / 552

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ועדה מקומית צפת

רחוב: הגליל

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 13101 מחלקה: 13 עד: 13 חלקי
גוש: 13101 מחלקה: 14 עד: 14 חלקי
גוש: 13101 מחלקה: 15 עד: 15 חלקי
גוש: 13697 מחלקה: 39 עד: 39 חלקי

מטרות התכנית:
הסדרת קטע דרך מס' 9 לפי תכנית מתאר צפת ג/12617.

עיקרי הוראות התכנית:
לפי  ג/12617  צפת  תכנית מתאר  לפי   9 מס'  דרך  קטע  הסדרת 

סעיף 62א)א( 2. 

מטרות התכנית:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים 

הוספת שטחי בנייה ויחידות דיור 
קביעת ושינוי קווי בניין 

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים בכל תחום התכנית עפ"י 

סעיף 62 א )א()1( לחוק.
שטחי  מ"ר   2820 ו-  עיקריים  בנייה  שטחי  מ"ר   1965 הוספת 

שירות תת קרקעיים עפ"י סעיף 62 א )א()16( ו- )15(לחוק.
הוספת 46 יחידות דיור עפ"י סעיף 62 א )א()8( לחוק.

תוספת קומות בחלק מהמגרשים עפ"י סעיף 62 א )א()4א( לחוק.
העברת 1013 מ"ר שטחי בנייה עיקריים מקומות תת קרקעיות 

למעל לקרקע עפ"י סעיף 62 א )א()6( לחוק. 
המותר  הכולל  שהשטח  בתנאי  הבנייה  שטחי  חלוקת  שינוי 

לבנייה לא יגדל ביותר מ- 50% עפ"י סעיף 62 א )א()6( לחוק.
קביעת קווי בניין ושינוי בקווי בניין עפ"י סעיף 62א)א()4( לחוק.

קביעת גדרות ומבנים להריסה עפ"י סעיף 62 א )א()19( לחוק.
קביעת 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: -03 10, כפר קאסם  ע.אלכרים קאסם  רח'  ובנייה, קסם 
המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   ,9370241

)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' 
451-0447755

שם תכנית: חלוקת מגרש לשני מגרשים נפרדים 
בהסכמה ושינוי הוראות הבנייה

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 451-0447755.

מונה תדפיס הוראות: 5, מונה תדפיס תשריט: 2

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק/3/5 

כפיפות תמא/2/4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: כפר קאסם

ישוב: כפר קאסם
 X : 668612 קואורדינאטה
Y : 198672 קואורדינאטה

גושים/ חלקות/ מגרשים לתכנית:
גוש 8881 ח"ח 23 מגרש 15 עפ"י תכנית ק/3/5
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גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10284 מ חלקה: 36 עד: 36 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
מסגרת  ויצירת  קרקע  תכסית  הגדלת  בניין,  קווי  הקטנת 

תיכנונית להוצאת היתרים והרשאות. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17/2/2017 ובילקוט פרסומים 7538, עמ' 7429, בתאריך 5/7/2017. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ועדה מקומית גבעות אלונים, שפרעם ת.ד. 505 טלפון: 
כתובת:  צפון  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   04-9502021
רשאי  המעונין  כל   .04-6508508 טלפון   595 ת.ד.  עילית  נצרת 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

אמין ענבתאוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה גבעות אלונים  

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
209-0363200

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  הגליל,  מרום 
צפון, מופקדת תכנית מפורטת מס' 209-0363200: החלפת יעודי 

קרקע - מירון. גרסת הוראות : 12 , תשריט : 10

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי ג/4069

כפיפות ג/12564

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מרום הגליל

ישוב: מירון

שטח התוכנית: 8.2590 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 13689 חלקי חלקות: 3, 5

עיקרי הוראות התכנית: 
1. החלפת יעודי קרקע.

2. שינוי בקו בניין.

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

כתובת: ת"ד 595, נצרת עילית 1700, טל' 04-6508508. 

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

עמית סופר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מרום הגליל  

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים, 
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה צפת, רחוב ירושלים 

50, צפת, טלפון: 04-6927465. פקס: 04-6927472 .

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

ארקדי בארסט  
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה צפת  

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
261-0297036

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 261-0297036. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לתשריט חלוקה מס' ג / 10567 

שינוי לתשריט חלוקה מס' גא / מק / 53 / 10

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עירית שפרעם

ישוב: שפרעם, שכונת בורג'אלסוכר, שפרעם מערב

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10262 מ חלקה: 22 עד: 22 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בזכויות והוראות הבנייה במגרש מגורים 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
13/1/2017 ובילקוט פרסומים 7538, עמ' 7429, בתאריך 5/7/2017. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ועדה מקומית גבעות אלונים, שפרעם, ת.ד. 505 טלפון: 
כתובת:  צפון  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   04-9502021
רשאי  המעונין  כל   .04-6508508 טלפון   595 ת.ד.  עילית  נצרת 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
261-0445379

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 261-0445379. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
ג / 19296 
ג / 19593 
ג / 7025 
ג / 9915

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עירית שפרעם

ישוב: שפרעם
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לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
טלפון: משגב,  תרדיון,  א.ת.  משגב,  כתובת:  משגב.   ובנייה 

כתובת:  צפון,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   .04-9990102
כל המעוניין רשאי   .04-6508508 נצרת עלית, טלפון:   595 ת.ד. 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 
http://www. לקהל וכן באתר האינטרנט של הועדה המקומית

.vaada-misgav.org.il

מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
205-0420190

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 205-0420190: 
קווי  ושינוי  ,תכסית  בנייה  אחוזי  הגדלת  אשחר-   401 מגרש 

בנייה. גרסת הוראות 8 תשריט 7.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי ג/18420
שינוי ג/20686

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: משגב

ישוב: אשחר, מגרש: 401

שטח התוכנית: 0.5020 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 19247 חלקי חלקה: 18

עיקרי הוראות התכנית: 
קווי  הסדרת  תכסית,  הגדלת  עיקריים,  בנייה  שטחי  הגדלת 

בנייה.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27/1/2017 ובילקוט פרסומים 7445, עמ' 3384, בתאריך 9/2/2017. 

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

.http://www.vaada-misgav.org.il של הועדה המקומית

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה משגב  

מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
214-0483339

בסמכותה של הועדה המקומית
נמסרת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 214-0483339, 

גרסת הוראות: 8 גרסת תשריט: 5

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
מסדה

גושים וחלקות: 
גוש: 15711 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 5 עד: 5, חלקי/שלם: חלקי

מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
205-0382200

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 205-0382200: 
שינוי הוראות וזכויות בנייה בקורנית: 14, 20, 28, 30, 31, 69, 81, 

82. גרסת הוראות 20 תשריט 10.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי ג/13548

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: משגב

ישוב: קורנית

שטח התוכנית: 4.1190 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 17679 חלקי חלקות: 24, 32

עיקרי הוראות התכנית: 
מס':  במגרשים  בנייה  והוראות  זכויות  שינוי 
בחלק  בנייה  שטחי  הוספת  הכולל:   .14,20,28,30,31,69,81,82

מהמגרשים, שינוי קווי בניין ושינוי גובה מבנה.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
13/1/2017 ובילקוט פרסומים 7424, עמ' 2406, בתאריך 15/1/2017. 

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

.http://www.vaada-misgav.org.il של הועדה המקומית

מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
205-0392290

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 205-0392290: 
 - ו–29   15 במגרשים  בנייה  הוראות  לשינוי  מפורטת  תכנית 

קורנית. גרסת הוראות 11, תשריט 8.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי ג/13548

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: משגב

ישוב: קורנית

שטח התוכנית: 1.0030 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 17679 חלקי חלקות: 24

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה.   .1

בניין  קו  על  החנייה  למשטח  מתחת  מחסן  בניית  התרת    .2
קדמי וצידי עד 0.
שינוי גובה מבנה.   .3

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
10/2/2017 ובילקוט פרסומים 7437, עמ' 3051, בתאריך 1/2/2017. 
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הגדרת מערכת הדרכים והחניות.  י. 
כל  עבור  הבנייה  והוראות  המותרים  השימושים  קביעת  יא. 

אחד מייעודי הקרקע. 
פירוט זכויות הבנייה עבור כל אחד מייעודי הקרקע.  יב. 

קביעת התנאים למתן היתר בנייה.  יג. 
קביעת הוראות לפיתוח השטח, והתוויית מערכות תשתית  יד. 

כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, חשמל, גז וכדומה. 
קביעת הנחיות לבינוי ולעיצוב אדריכלי.  טו. 

קביעת הנחיות סביבתיות.  טז. 
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.  יז. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אופקים, 
טלפון: 08-9928542, העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה 

המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום.

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

איציק דנינו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה אופקים  

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס'
602-0510156

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

0510156 על תכנית זו חלות כל הוראות תכנית מס' 214/03/2 , 
2/מק/417. למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

המבקש: דוד חי

שטח: 0.470 דונם

מיקום: 
דרך הבשמים 81,מגרש 250,

גושים וחלקות:
גוש40129 ,חלקה 36 , שכ' שחמון ,רובע 6,אילת

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי קו בניין לבריכה וחדר מכונות בגבול עם מגרש שכן    .1

ל–1 מ', מותר 2 מ'. לפי סעיף 62א)א(4.
תוספת זכויות בנייה של 50 מ"ר לשטח עיקרי:   .2

מותר 180 מ"ר , מוצע 230 מ"ר . לפי סעיף 62א)א(16)א()2(   
מרפסת ומצללה מעל החניה המקורה עד קו בניין 0. לפי    .3

סעיף 62א)א(4.
שינוי מפלס ה–0.00: מאושר +64.00, מוצע +65.00. לפי סעיף    .4

62א)א(5.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית , בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע , בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית , וכן כל 

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

)2( שינויי קווי בניין בהתאם לסעיף 62)א(א 4. 

בתאריכים  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
הפרסומים  ובילקוט  ו–27/03/2017   27/03/2017  ,31/03/2017

בתאריך 16.04.17 מס' 7484 , עמ' 5067.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז צפון, שדר' מעלה יצחק 29, בניין סיטי 1, נצרת 
עילית טל' 04-6508550 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עמק הירדן - בצמח טל' 04-6757636 וכל מעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עידן גרינבאום  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה עמק הירדן  

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי אופקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
601-0504548

והבנייה  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
דרום  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אופקים, 
מופקדת תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית מס' 601-0504548, 

מונה תדפיס הוראות: 9, מונה תדפיס תשריט: 5

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי 23 / 03 / 123

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב: אופקים

שטח התכנית: 39.200 דונמים

גושים וחלקות: 
גוש: 39555 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 124 עד: 125 חלקי/שלם: חלקי
גוש: 39667 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 72 עד: 72 חלקי/שלם: חלקי
גוש: 39922 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 1 עד: 12 חלקי/שלם: מלא
גוש: 39922 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 13 עד: 13 חלקי/שלם: חלקי
גוש: 39922 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 14 עד: 19 חלקי/שלם: מלא
גוש: 39922 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 21 עד: 21 חלקי/שלם: חלקי
גוש: 39922 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 22 עד: 22 חלקי/שלם: מלא

מטרות/עיקרי הוראות התכנית:
מבנה  הכולל  משולב  עירוני  מרכז  של  ופיתוח  הקמה  א. 
עירייה, מרכז תרבות, שטחי מסחר ותעסוקה, וכן מתקנים 

לשירות הציבור ושטחים עירוניים פתוחים. 
קביעת הוראות בנייה ופיתוח למתחם.  ב. 

שיפור השירותים העירוניים לתושבי העיר.  ג. 
יצירת סביבה עירונית חדשה.  ד. 

יצירת שטחי מסחר חדשים בעיר.  ה. 
תרומה להתחדשות מרכז העיר.  ו. 

איחוד וחלוקה של מגרשים לפי פרק ד' לחוק התכנון והבנייה.  ז. 
של  משולבת  מערכת  להקמת  והתנאים  השטחים  קביעת  ח. 

מסחר ומשרדים ותרבות. 
הגדרת שטחים ציבוריים פתוחים.  ט. 
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לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת.ד.15, באר שבע, טל:6463650 : 08 

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

מרחב תכנון מקומי שדרות

 תכנית מפורטת מס' 611-0500348 - 
"אסום" שכ' נאות השקמה

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 611-0500348 - 

"אסום" - שכ' נאות השקמה .

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: שדרות

גושים וחלקות בשלמותן:
גוש: 3209 חלקות בשלמותן: 29-36, 44, 50 חלקות בחלקן: 40, 

51 ,48 ,47
גוש: 3210 חלקות בשלמותן: 35-38, 43 חלקות בחלקן: 48-49

עיקרי הוראות התכנית:
זכויות  בטבלת  למפורט  בהתאם  למגרשים  יח"ד  הוספת   .1

הבנייה, בהתאם לסעיף 62 א )א( 8.
הוספת זכויות בנייה בהתאם לסעיף 62 א )א( 16.  .2

העברת זכויות בנייה בין המגרשים תוך שמירה על סה"כ   .3
הזכויות בתכנית.

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27/2/17 ובילקוט הפרסומים 7463 עמ' 4254 בתאריך: 7/3/17 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
דרום  מחוז  ב"ש,  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  בשדרות  ובנייה 
כתובת: קריית הממשלה החדשה רח' התקווה 4. כל המעוניין 

רשאי לעיין בה .
דורון טקטוק  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה שדרות  

מרחב תכנון מקומי נגב מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 652-0460006
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 652-0460006 

- מגרש 61 שכ' 1 לקיה. גרסת הוראות 8 , תשריט 6.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 361/03/7

כפיפות 652-0197541

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: לקייה

שכ' 1, מגרש 61 לקייה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 100446 חלקות במלואן: 12

גוש: 100446 חלקי חלקות: 98, 99

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קוי בניין כמסומן במצב מוצע במגרש 61 שכונה 1 לקיה.

תכנית  פי  על  יהיו  בנייה  והוראות  התכליות  השימושים,  כל 
מס' 652-0197541 ותכנית מס' 361/03/7.

הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים , למשרדי הועדה מקומית אילת. כתובת- רח' חטיבת 
ההתנגדות  העתק   .08-6367114 טלפון:  אילת  ת.ד.14   , הנגב 
רח'   - כתובת  מחוז הדרום.  הועדה המחוזית  יומצא למשרדי 

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

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

משה אלמקייס  
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה אילת  

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0435495
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0435495 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס': 
שינוי 106/108/03/5 
שינוי 605-0187609 

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, כתובת: גולומב אליהו 37 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38028 מחלקה: 57 עד: 61 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 62 עד: 62 שלם

 גוש: 38028 מחלקה: 63 עד: 63 חלקי
 גוש: 38028 מחלקה: 108 עד: 108 חלקי
 גוש: 38028 מחלקה: 110 עד: 113חלקי

 גוש: 38028 מחלקה: 125 עד: 125 חלקי
 גוש: 38029 מחלקה: 1 עד: 1 שלם
 גוש: 38029 מחלקה: 2 עד: 2 חלקי

 גוש: 38029 מחלקה: 126 עד: 126 חלקי

מטרת התכנית: 
שינוי לתכניות מס' 106/108/03/5, 605-0187609 להקמת מתחם 

מגורים ברח' וינגייט פינת רח' גולומב על ידי: 
 377A 'הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה בתא שטח מס   .1

)מתחם וינגייט/גולומב( לפי סעיף 62א )א1(1)א()2(. 
גוש  ) מתחם   470A ניוד שטחים עיקריים מ"ר מתא שטח  .2
לפי  וינגייט/גולומב(  )מתחם   377A 'עציון( לתא שטח מס

סעיף 62א)א()6(. 
 ( 377A 'תוספת שטחי שרות תת-קרקעיים בתא שטח מס   .3

מתחם וינגייט/גולומב( לפי סעיף 62א)א( )15(. 
 ( 377A 'הגדלת מס' יח"ד המותרות לבנייה בתא שטח מס   .4
מתחם וינגייט/גולומב( מ–128 יח"ד ל–166 יח"ד לפי סעיף 

62א)א()8(. 
הגדלת מס' הקומות בתא שטח מס' 377A ) מתחם וינגייט/   .5

גולומב( לפי סעיף 62א)א()4א(. 
בנין  קוי  וקביעת  וינגייט  במתחם  אחורי  בנין  קוי  שינוי    .6

למרפסות לפי סעיף 62א)א()4(. 
שינוי הוראות בינוי ופיתוח לפי סעיף 62א)א()5(.   .7

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7/4/2017 בילקוט פרסומים 7490, עמ' 5317, בתאריך: 27/4/2017
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המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 2/110/03/20

כפיפות 3/110/03/20

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: רמת הנגב

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 32093 מחלקה: 8 עד: 8 חלקי
גוש: 32093 מחלקה: 9 עד: 9 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בקו בניין קדמי וקו בניין אחורי.

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   .08-6564129 טלפון:   ,  8551500 חלוצה  ד.נ.  נגב,  רמת   –
www.iplan.co.il או בעמוד  ההתנגדות: באתר מינהל התכנון 

איתור תכניות )לא לרשום אלא להוסיף קישור(.

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

ערן דורון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה רמת נגב  

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

גלנוס בע"מ 
 )ח"פ 513224865(

)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   03/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

דויס גלנוס, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 03/10/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

דוד דויס גלנוס, מפרק 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27/1/2017 ובילקוט פרסומים 7421, עמ' 1626, בתאריך 11/1/2017. 

נמצאת: במשרדי הועדה המרחבית לתכנון  התכנית האמורה 
ובנייה נגב מזרחי. כתובת: רחוב קק"ל 139 בית ידיעות אחרונות 
באר שבע טלפון: 08-6230966. ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז 
דרום, כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 4 באר שבע טלפון: 
מינהל  באתר  גם  התוכנית  במסמכי  לעיין  ניתן   .08-6263791
www.iplan.gov.il כל המעוניין רשאי לעיין  התכנון בכתובת: 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

מרחב תכנון מקומי נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
652-0484691

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 652-0484691 

- מגורים א' שכ' 3 תל שבע. גרסת הוראות 6 , תשריט 4.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות 15/172/02/7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: תל שבע

מגורים א' שכונה 3 תל שבע

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 999999 חלקי חלקות: 1

מטרת התוכנית:
חלוקת מגרש מגורים א' לשני תאי שטח מס' 137,138,שכונה 3 

תל שבע.

עיקרי הוראות התכנית: 
חלוקת מגרש מגורים א' לשני מגרשים כמסומן בתשריט על פי 

סעיף 62א)א()1(.
קביעת קוי בנין על פי סעיף 62א)א(4.

השימושים,ההוראות יהיו על פי תכנית מס' 15/172/02/7. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16/2/2017 ובילקוט פרסומים 7451, עמ' 3674, בתאריך 16/2/2017. 

נמצאת: במשרדי הועדה המרחבית לתכנון  התכנית האמורה 
ובנייה נגב מזרחי. כתובת: רחוב קק"ל 139 בית ידיעות אחרונות 
באר שבע טלפון: 08-6230966. ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז 
דרום, כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 4 באר שבע טלפון: 
מינהל  באתר  גם  התוכנית  במסמכי  לעיין  ניתן   .08-6263791
www.iplan.gov.il כל המעוניין רשאי לעיין  התכנון בכתובת: 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 
דוד בונפלד  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה נגב מזרחי   

מרחב תכנון מקומי רמת נגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
620-0167213

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
רמת נגב, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום, 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 620-0167213 - מתחם פז עבדת. 

גרסת: הוראות - 10 , תשריט - 7.
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התקבלה   06/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

איל טל, מרח' מעלה השחרור 19, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 14/01/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

איל טל, עו"ד, מפרק 

אוסטיס תעשיות בע"מ 
 )ח"פ 513005348(

)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   06/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף 

דרש, מרח' מרכוס 6, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 07/12/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אסף דרש, מפרק 

סיריקס מדיה בע"מ 
 )ח"פ 515451607(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   06/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלדר 

מנורי, מרח' דרך העצמאות 43, יהוד-מונוסון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

א. סלע הנדסת מערכות בע"מ 
 )ח"פ 512605957(

)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   31/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,7626718 רחובות   ,182 הרצל  מרח'  מרגלית,  אברהם  מרדכי 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 31/01/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

מרדכי אברהם מרגלית, עו"ד, מפרק 

ולאו בע"מ 
 )ח"פ 513993824(

)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   06/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

אלי כהן, מרח' הרצל 76, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/12/2017 
הנ"ל,  בכתובת  ושות',  דובשני  לרנר  שורץ  אצל   ,10:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 
אלי כהן, רו"ח, מפרק 

לטינו קלאב בע"מ 
 )ח"פ 512641044(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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רדמיל למסחר ותעשיות בע"מ 
 )ח"פ 510826050(

)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   22/05/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

זבידה, מרח' עליה שלישית 5, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 24/09/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יוסף זבידה, מפרק 

אחים זבידה מפעלי מתכת בע"מ 
 )ח"פ 510534530(

)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   22/05/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

זבידה, מרח' עליה שלישית 5, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 24/09/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יוסף זבידה, מפרק 

שרימפס הוטס בע"מ 
 )ח"פ 513821900(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   07/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/12/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:30 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אלדר מנורי, עו"ד, מפרק 

אגרומציה תשתיות 2000 בע"מ 
 )ח"פ 512977992(

)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   31/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אסף משה שיפר, מרח' ראול ולנברג 20, תל–אביב-יפו, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 07/12/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אסף משה שיפר, עו"ד, מפרק 

שנש מוצרי אלקטרוניקה בע"מ 
 )ח"פ 515231454(

)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   06/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שובל 

קליין, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/10/2017 
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. 

שובל קליין, מפרק 
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שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31/07/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אסף משה שיפר, מרח' ולנברג ראול 20, תל–אביב-יפו, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אסף משה שיפר, עו"ד, מפרק 

ואו קום פרודקשן בע"מ 
 )ח"פ 514290121(

)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 
יואן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מלול, מרח' יפה אליעזר 17/1, רעננה, 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.

יואן מלול, מפרק 

קאמיה קודרס בע"מ 
 )ח"פ 515342376(

)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 07/08/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רפאל בראון, 

מרח' ארלוזורוב 111, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

רפאל בראון, עו"ד, מפרק

נור גלעד השקעות בע"מ 
 )ח"פ 514174275(

)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 16/10/2017 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' מצדה 

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
עפר רבקין, מרח' דרך העצמאות 5, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 10/12/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

עפר רבקין, עו"ד, מפרק

ק.מ.ל. נאמנויות בע"מ 
 )ח"פ 513930149(

)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 27/07/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יריב קסנר, 

מרח' מנורת המאור 2, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יריב קסנר, עו"ד, מפרק 

איל שטרן בע"מ 
 )ח"פ 513983833(

)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 04/08/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדן 

יצחק ליטמן, מרח' לוינסון 12, גדרה 70700, 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.

עדן יצחק ליטמן, עו"ד, מפרק 

אגרומציה סחר בע"מ 
 )ח"פ 513770891(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלי ווקנין, מפרק

מ.מ.ן.-השכרת נכסים ושרותים בע"מ 
 )ח"פ 511624298(

)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 24/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' השופט 
בנימין 6, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
מימון ממן, מפרק

רמקול אונליין בע"מ 
 )ח"פ 514256510(

)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 24/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יהודה,  אור   ,30 החרושת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ערד מרום, עו"ד, מפרק

סייד פרוג'קט טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 515477875(

)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 25/09/2017 בשעה 11:00, אצל המפרקת, רח' יגאל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,65 אלון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

קרן ארד ליבוביץ, עו"ד, מפרקת

אורות הנדסה ופרוייקטים צ.ר.מ בע"מ 
 )ח"פ 514376219(

)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 06/08/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 

מזור, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  ברק, לשם הגשת  בני   ,9
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
חיים פינץ, עו"ד, מפרק 

אנליירס בע"מ 
 )ח"פ 513323931(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  החברה,  במשרדי   ,11:00 בשעה   25/10/2017 ביום  תתכנס 
המדע 7, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
הילה גלבוע, מפרקת

מרכז הידרותרפיה חנתון בע"מ 
 )ח"פ 514767037(

)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 20/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' חנתון 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  חנתון, לשם הגשת   ,188
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יהודה נהר, מפרק

עיר ואם - אחזקות נדל"ן בע"מ 
 )ח"פ 513201194(

)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 
רוזנברג  במשרד   11:00 בשעה   25/09/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
תל–אביב-  ,132 בגין  דרך  רח'  דין,  עורכי  שנלר,  אברמוביץ 
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.
אברהם יצחק אברמוביץ, עו"ד, מפרק

דוקו ניהול בתי קפה בע"מ 
 )ח"פ 514099878(

)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 24/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הקשת 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שוהם,   ,10
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קולקו מערכות ופיתוחים בע"מ
)ח"פ 51-268109-9(

)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 15.9.2017, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' החבצלת 3, 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי תוסיה כהן, עו"ד, מפרק  

רבי חנינא 7 בר יין בע"מ
)ח"פ 51-473417-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 1.10.2017, בשעה 17.30, אצל המפרקת, רח' מאור עיניים 2, תל–
אביב-יפו, ת"ד 41165, טל' 03-5076811, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאילה דיק, עו"ד, מפרקת  

מרכז השייט נמל יפו 2008 בע"מ
)ח"פ 51-415595-1(

)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 2.10.2017, בשעה 17.00, אצל המפרקת, רח' מאור עיניים 2, תל–
אביב-יפו, ת"ד 41165, טל' 03-5076811, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאילה דיק, עו"ד, מפרקת  

פאתי הבירה בע"מ
)ח"פ 51-452165-7(

)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 
רח'  בר–און,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,2.10.2017 ביום  תתכנס 
משה לוי 11, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר שגיא, 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.

מרדכי מזור, מפרק 

אורות הנדסה ופרוייקטים צ.ר.מ בע"מ 
 )ח"פ 514376219(

)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 21/09/2017 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
מרדכי מזור, מפרק

טנשי כלי יהלום בע"מ 
 )ח"פ 514437672(

)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 06/08/2017 
שרון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

לישע, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

שרון לישע, מפרק 

טנשי כלי יהלום בע"מ 
 )ח"פ 514437672(

)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 21/09/2017 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שרון לישע, מפרק 
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א.ש.י גלובל יזמות ומכירות בע"מ
)ח"פ 51-355615-9(

)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 לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 14.00, במשרד 
המפרק, רח' דרך מנחם בגין 48, קומה 18, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד שטיין, עו"ד, מפרק  

נכסי אברהם ולינה בע"מ
)ח"פ 51-534258-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית של בעלי המניות של 
החברה, תתכנס ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף 30 ימים מיום 
פרסום הודעה זו ברשומות, בשעה 11.00, במשרדי המפרקת, רח' 
השלושה 2, תל אביב 6706054, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שירי לינד, עו"ד, מפרקת   

מצמן מודיעין בע"מ
)ח"פ 51-353483-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר דמארי, מרח' דרך 

מאיר ויסגל 2, רחובות, טל' 08-9368858, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר דמארי, עו"ד, מפרק

הלר - שירותי רכב ובקרה בע"מ
)ח"פ 51-172645-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2017, התקבלה החלטה 
זוכמן, מרח'  מ'  ולמנות את עו"ד נעם  לפרק את החברה מרצון 

הברזל 3, תל אביב 69710, למפרק החברה.

מסנוי מולאוי בע"מ
)ח"פ 51-121861-2(

)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 
סוכובולסקי  א.  במשרד   ,10.00 בשעה   ,15.10.2017 ביום  תתכנס 
ושות', רח' יבנה 15, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נורית ביינרט, מפרקת  

יש הדר בע"מ
)ח"פ 51-402324-1(

)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 
 ,1 בניין  הטכנולוגי,  בגן   ,12.00 בשעה   ,19.10.2017 ביום  תתכנס 
מלחה, ירושלים 96958, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הדר לוי, עו"ד, מפרקת  

אגרו אמות פי וי בע"מ
)ח"פ 51-536012-1(

)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 22.10.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' ברגמן 2, 
כניסה א, קומה 2, פארק המדע, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לאון פישמן, עו"ד, מפרק  

מדיוניקס אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-217953-2(

)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 1.11.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' מוטה 
גור 7, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דקל קרבר, עו"ד, מפרק  
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נעם מ' זוכמן, עו"ד, מפרק

פאוור פורט בע"מ
)ח"פ 51-256329-7(

)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 
 ,10.00 בשעה   ,24.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יחיאל נוסבאום, מרח' אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יחיאל נוסבאום, רו"ח, מפרק

י.א. מור יעוץ כלכלי בע"מ
)ח"פ 51-323034-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,24.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון מור, מרח' דניאל פריש 3, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון מור, מפרק

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הערותהדיון

שדרות מיכה גלוזמן נועם
ריסר 8, לוד

09:30נתניה269996301130/10/201720/11/2017נתניה

סלמאן חיים 
ראובן ראובן

גיורא יוספטל 7, 
יהוד-מונסון

הקדמת 13:30תל אביב019677607730/03/201703/09/2017תל אביב
מועד 
הדיון

ז'בוטינסקי 34, אמירה מזרחי
ראשון לציון

11:00תל אביב019927013430/10/201712/12/2017תל אביב

אדוארד 
גנדלמן

שד' העצמאות 
51, בת ים

9:00תל אביב019869211730/10/201716/01/2018תל אביב

 רבי עקיבא 6,אילן מולכו
בני ברק

10:00תל אביב019847409231/10/201715/01/2018תל אביב

אברהם יערי 9, הילה משאלי
ירושלים

11:00תל אביב019761400205/11/201722/01/2018תל אביב

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             ___________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.




