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הודעה על הרכב ועדה לתיאום תשתיות 
לפי חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות 

הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018(, התשע"ז-2016 

הכלכלית  התכנית  לחוק  39)ג(  סעיף  לפי  מודיע  אני 
התקציב  לשנות  הכלכלית  המדיניות  ליישום  חקיקה   )תיקוני 
2017 ו–2018(, התשע"ז-12016 )להלן - החוק( על הרכב הוועדה 
לסכסוכים  בקשר  סמכויותיה  בהפעלת  תשתיות  לתיאום 

כאמור בסעיף 39)א( לחוק, כמפורט להלן: 

היושב   - האוצר  משרד  של  הכללי  המנהל  באב"ד,  שי   )1(
ראש, ואהוד אדירי, סגן הממונה על התקציבים - ממלא 
מקומו, שמונו לפי סעיף 55ג)א()1( לחוק משק הגז הטבעי, 

התשס"ב-22002 )להלן - חוק משק הגז הטבעי(;  

לחוק  55ג)א()2(  סעיף  לפי  שמונתה  למברגר-קינר  יערה   )2(
משק הגז הטבעי;

לפי  שמונו  להלן,  המפורטים  המדינה  עובדי  מבין  אחד   )3(
בהתאם  האוצר  שר  קביעת  לפי  לחוק,  39)ג()2()ב(  סעיף 

לסעיף 39)ג()2()א()1( לחוק: 

ראיק סאלם - אם הסכסוך הוא בתחום תשתיות תחבורה; )א( 

ואריאל  לוי  שירלי   - מקומה  וממלאי  הוכנר,  דורית  )ב( 
פרינץ - אם הסכסוך הוא בתחום תשתיות אנרגיה; 

אורלי זיו, וממלאי מקומה - הילה גיל ורביע אגבאריה  )ג( 
- אם הסכסוך הוא בתחום תשתיות מים; 

תשתיות  בתחום  הוא  הסכסוך  אם   - חורי  רוני  )ד( 
תקשורת;

הגז  משק  לחוק  55ג)א()6(  סעיף  לפי  שמונה  חוטר  איתי   )4(
הטבעי; 

סעיף  לפי  שמונו  כהן,  שגיא  מקומו  וממלא  גביש,  יובב   )5(
55ג)א()7()א( לחוק משק הגז הטבעי - אם היה אחד מבין 

הצדדים לסכסוך חברה ממשלתית;

ליאור שחר, וממלאת מקומו תמר נאסה, שמונו לפי סעיף   )6(
55ג)א()7()ג( לחוק משק הגז הטבעי - אם היה אחד מבין 

הצדדים לסכסוך רשות מקומית; 

הגז  משק  לחוק  55ג)א()7()ד(  סעיף  לפי  שמונה  טי  איתן   )7(
חברת  לסכסוך  הצדדים  מבין  אחד  היה  אם   - הטבעי 
התחבורה  שר  הוא  לענייניה  האחראי  שהשר  תשתית 
והבטיחות בדרכים או גוף תשתית שאינו ציבורי כהגדרתו 
בפסקה )א()1( להגדרה "גוף תשתית שאינו ציבורי" בסעיף 
משרד  של  אחריותו  בתחום  פעילותו  שתחום  לחוק,   38

התחבורה והבטיחות בדרכים; 

יורובורסקי,  יאשה   - מקומו  וממלאי  וורשבסקי,  אלכס   )8(
לפי סעיף  כהן, שמונו  ואסף  חיים מלמד  בלוז,  קונסטנטין 
39)ג()2()א()3( לחוק - אם היה אחד מבין הצדדים לסכסוך 

בעל רישיון לפי חוק משק הגז הטבעי;  

חן בר יוסף, וממלאי מקומו - יובל זהר ודורית הוכנר, שמונו   )9(
לפי סעיף 39)ג()2()א()3( לחוק - אם היה אחד מבין הצדדים 
לסכסוך גוף תשתית שאינו ציבורי כהגדרתו בפסקה )א()1( 
להגדרה "גוף תשתית שאינו ציבורי" בסעיף 38 לחוק, אשר 

תחום פעילותו בתחום אחריותו של משרד האנרגיה; 
 

1  ס"ח התשע"ז, עמ' 49 ועמ' 494.

2  ס"ח התשס"ב, עמ' 55.

עופר מרגלית שמונה לפי סעיף 39)ג()2()א()3( לחוק - אם   )10(
כהגדרתו  מפעיל  גורם  לסכסוך  הצדדים  מבין  אחד  היה 

בסעיף 38 לחוק. 

כ"ח באלול התשע"ז )19 בספטמבר 2017(
)חמ 6255—3( 

משה כחלון  
שר האוצר 	

הודעה בדבר תיאום הסכום שבסעיף 67)א2()1(
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

מוסף,  ערך  מס  לחוק  126)ד(  סעיף  לפי  כי  מודיע  אני 
בסעיף  הנקוב  הסכום  תואם  החוק(,   - )להלן  התשל"ו-11975 
בספטמבר   1( התשע"ז  באלול  י'  מיום  ולפיכך  לחוק,  67)א2()1( 

2017( הסכום הוא 1,490,000 שקלים חדשים.

כ"ז באלול התשע"ז )18 בספטמבר 2017(
)חמ 3-5127(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ה, עמ' 201; י"פ התשע"ז, עמ' 512.  1

מינוי חברה במועצת זכויות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10)ו( לחוק זכות מטפחים של זני 
צמחים, התשל"ג-11973, אני ממנה את חמוטל פומפן, נציגה מבין 
אנשי מדע, מחקר, מגדלי זרעים ומטפחי זנים, לחברה במועצת 

זכויות מטפחים.

מינויו של עדו מרגלית למועצה2 - בטל.

ג' בתמוז התשע"ז )27 ביוני 2017(
)חמ 3-512-ה5(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשל"ג, עמ' 272; ק"ת התש"ס, עמ' 578.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 1644.  2

הסמכה לבצע רישום לראשונה של ציוד הנדסי
לפי תקנות רישום ציוד הנדסי, התשי"ט-1959

לתקנות   1 שבתקנה  "רשם"  ההגדרה  לפי  סמכותי  בתוקף 
יבואני  את  מסמיכה  אני  התשי"ט-11959,  הנדסי,  ציוד  רישום 
הציוד המפורטים להלן, לבצע רישום לראשונה של ציוד הנדסי 

שהם ייבאו ולקבוע לו מספר רישוי:

יוניון רכב תעשייתי בע"מ, ח"פ 51-530704-9;

רום ישראל במות הרמה בע"מ, ח"פ 51-435960-3;

דיזל ציוד בע"מ, ח"פ 51-074531-8;

פימן בע"מ, ח"פ 51-111981-0;

שינוע ציוד לוגיסטי בע"מ, ח"פ 51-378427-2;

דנזיו פתרונות שינוע בע"מ, ח"פ 51-076166-1.

תוקף ההסמכה עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(.

ט"ז באלול התשע"ז )7 בספטמבר 2017(
)חמ 3-312-ה1(

לאה מאושר  
	  רשמת ציוד הנדסי

ק"ת התשי"ט, עמ' 1175; התשע"א, עמ' 1316.  1
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מינוי פקידת גבייה - עיריית ראשון לציון
לפי פקודת המסים )גבייה( 

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
ראשון  בעיריית  הכספים  חשבת  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
גבייה,  פקידת  לתפקיד  קריגר,  שוש  העירייה(,   - )להלן  לציון 
לצורך גבייה לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-31977 )להלן - 
חוק העונשין(, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים 
קנסות כמשמעותם בסעיף 70  גביית  לטובת הרשות המקומית; 
בסעיף  ברירת משפט כאמור  עבירות שהן  לחוק העונשין בשל 
228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-41982, 
לפי  קנסות  של  גבייה  דין;  כל  לפי  המקומית  לרשות  המגיעים 
קנסות  ושל  מינהליות, התשמ"ו-51985,  עבירות  לחוק   18 סעיף 
שנקבע  עבירה  כל  בשל  העירייה  לטובת  שהוטלו  מינהליים 
לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית 

לפי חוק עבירות מינהליות.

י"ד באלול התשע"ז )5 בספטמבר 2017(
)חמ 3-18-ה1(

מרדכי כהן  
המנהל הכללי   

של משרד הפנים  
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

מינוי ממונה על הגבייה - מועצה אזורית חבל מודיעין
לפי פקודת המסים )גבייה( 

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את גזבר המועצה האזורית חבל מודיעין 
)להלן - המועצה(, ג'קי יעקב להב, לתפקיד ממונה על הגבייה, 
לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-31992, 
גבייה  דין;  כל  לפי  למועצה  המגיעים  חובה  תשלומי  וגביית 
חוק   - )להלן  התשל"ז-41977  העונשין,  לחוק   70 סעיף  לפי 
מקומיים  לעניינים  המשפט  בית  שפסק  קנסות  של  העונשין(, 
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 
סעיף 18 לחוק עבירות מינהליות, התשמ"ו-61985, ושל קנסות 
שנקבע  עבירה  כל  בשל  המועצה  לטובת  שהוטלו  מינהליים 
לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית 

לפי חוק עבירות מינהליות.

י"ד באלול התשע"ז )5 בספטמבר 2017(
)חמ 3-18-ה1(

מרדכי כהן  
המנהל הכללי   

של משרד הפנים  
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

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב
לפי תקנות תכנון משק החלב )מנגנון לעדכון מחירים מזעריים 

של ליטר חלב(, התשע"ב-2012

משק  תכנון  לתקנות  9)א(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
חלב(,  ליטר  של  המזעריים  המחירים  לעדכון  )מנגנון  החלב 
התשע"ב-12012, אני מודיע כי המחיר הרבעוני לרבעון שתחילתו 

ביום י"א בתשרי התשע"ח )1 באוקטובר 2017(, הוא כלהלן:

היחידה
 מחיר ליחידה

בשקלים חדשים

 מחיר ליחידה
 כולל ההיטל

בשקלים חדשים

1.94891.9869ליטר חלב

31.1947ק"ג חלבון

18.7168ק"ג שומן

0.19490.2329ליטר נוזלים

כ"ח באלול התשע"ז )19 בספטמבר 2017(
)חמ 3-4463(

שלמה בן אליהו  
המנהל הכללי של  

משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
ק"ת התשע"ב, עמ' 1002; י"פ התשע"ז, עמ' 7560.  1

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   2 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
י'  מיום  בישיבתה  טבעון,  קריית  המקומית  המועצה  מינתה 
ארנונה  למנהלת  לוי  סיון  את   )2017 ביוני   4( התשע"ז  בסיוון 

לעניין החוק האמור.

י"ב באלול התשע"ז )3 בספטמבר 2017(
)חמ 3-265-ה2(

                                                  דוד אריאלי
ראש המועצה המקומית קריית טבעון

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת כלהלן.

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(,  
נוסף  עותק אחד  ובצירוף  עותקים,  ירושלים, בשני   ,2 קומה 

לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג 6/17.

פרטי הרישום הקיים:

רשום בפנקס השטרות.

היישוב: ירושלים.

זיהוי: ספר ירושלים ח.מ. 1015, דף 1621.
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עמ' 1982, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  יהוד-מונוסון, 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7510, התשע"ז, עמ' 6148,  תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  יהוד-מונוסון  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון, המזוהה כגוש 6696, ח"ח 38,   
40, 42, 46, גוש 6711, ח"ח 459; הייעוד: שצ"פ.

כ"ד באב התשע"ז ) 16 באוגוסט 2017(

)חמ 3-4(
יעלה מקליס  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/4/1230, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1430, 
התשכ"ח, עמ' 797, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 4629, התשנ"ח, עמ' 2942,  תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6394, ח"ח 103, בשטח של   
57 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ג באב התשע"ז )15 באוגוסט 2017(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

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

זיהוי נוסף: גוש 30045, חלקה 57.

שטח החלקה: 162.02 מ"ר.

הגבולות:

צפון: יצחק ומאיר אל עג'אני;

דרום: שאקר אישאקר;

מזרח: סאלים מנחם בגין;

מערב: שמעון מאיר כהן ודרך פרטית.

מספרים ישנים של החלקה: ספר ירושלים )מ( 16, דף 294.

הבעלים: יצחק אגאי, שרית אגאי.

מספרי שטרות כמפורט בנסח הרישום.

שטח החלקה: 184.00 מ"ר.

הגבולות:

צפון: בית וחצר, חלקה 62, חלקת דרך 254;  

דרום: דרך, חלקה 256, 257 דרך;  

מזרח: בית וחצר, חלקה 226;  

מערב: בית, חלקה 58.  

הערה: הבקשה מבוססת על תצ"ר מס' 952/16.

הרשום  החלקה  שטח  את  להגדיל  מבוקש  הבקשה  במסגרת 
ולקבוע את גבולותיה.

כ"ג באלול התשע"ז )14 בספטמבר 2017(
אורן סילברמן  

                                      מפקח בכיר על רישום המקרקעין

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

התשכ"ט-1969

אני מודיעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום ים תיכון 
מס' 60091, 60092, 60093, 60095, 60096, הוצגו היום, למשך 30 
אביב  תל  מחוז  המקרקעין  הסדר  פקידת  בלשכת  לעיון  ימים, 
והמרכז, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, קומה 7, תל אביב, 
מחוז  על  הממונה  ובלשכת  הנכסים  אגף  אביב,  תל  בעיריית 

המרכז, משרד הפנים, קריית הממשלה, תל אביב.

י"ב באלול התשע"ז )3 בספטמבר 2017(

תמר אריאל  
פקידת הסדר המקרקעין  
מחוז תל אביב והמרכז                                         

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ממ/865,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1782, 
שהודעה  יד/מק/5064,  מס'  ותכנית   ,481 עמ'  התשל"ב, 
התש"ע,   ,6065 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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ג/18071,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6854, 
התשע"ד, עמ' 7320, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  טבריה,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7531, התשע"ז, עמ' 7018,  תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית טבריה מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;15287 בגוש   35 כחלקה  המזוהה  בטבריה,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: מבנים ומוסדות ציבור.

ה' באלול התשע"ז )27 באוגוסט 2017(

)חמ 3-4(
אליהו זיגדון  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבנייה טבריה  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיקוני טעויות
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה   )1(
רח/311  מס'  תכנית  לעניין   ,1943 ציבור(,  לצורכי 
 ,7545 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  )רחובות(, 
במקום  הקרקע,  תיאור   ,4 בסעיף   ,7648 עמ'  התשע"ז, 
 65 חלקה   ,3769 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  "חטיבת 
 בשלמות, ח"ח 13, 16, 18, 64, בשטח של 762 מ"ר; גוש 3767, 
ח"ח 44; הייעוד: דרך" צריך להיות "חטיבת קרקע ברחובות, 
 762 של  בשטח  בשלמות,   63 חלקה   ,3769 כגוש  המזוהה 

מ"ר, וח"ח 13, 16, 18 64; גוש 3767, ח"ח 44; הייעוד: דרך".

)חמ 3-2(  

בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי   )2(
ציבור(, 1943, לעניין תכנית מס' פת/3/1002ב )פתח תקווה(, 
 ,170 עמ'  התשע"ז,   ,7362 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה 
צריכה  שלהלן  השורה  בטבלה,  הקרקע,  תיאור   ,2 בסעיף 

להימחק:

ייעודשטחחלקה

דרך".110"80

בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי   )3(
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 7070, התשע"ה, 
עמ' 7103, במרחב תכנון קריות, בסעיף 1, במקום "תכנית 

ק/210" צריך להיות "תכנית ק/201".

)חמ 3-4(  

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/15/1209, 
הפרסומים 2658, התשמ"א, עמ' 13, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 7497, התשע"ז, עמ' 5618, תהיה 
מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

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

ט"ז בתמוז התשע"ז )10 ביולי 2017(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הצ/84/1-2/ג, 
הפרסומים 5879, התשס"ט, עמ' 1038, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  שרונים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 7109, התשע"ה, עמ' 8563, תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית כפר יונה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר יונה, המזוהה כגוש 8147, ח"ח 65, 66,   
72, 203; הייעוד: שצ"פ, דרך.

כ"ד באב התשע"ז )16 באוגוסט 2017(

)חמ 3-4(
דורון אוזן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שרונים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0334755

שם התכנית:תוספת יח"ד ברח' מאה שערים 13, 
מאה שערים, ירושלים

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

101-0334755, גרסת התכנית: הוראות - 8 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: מאה שערים 13.
מאה שערים 13, מאה שערים, ירושלים

X: 220900 קואורדינטה
Y: 632850 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30083, לא מסודר, חלקות במלואן: 6.

מטרת התכנית:
תוספת יח"ד ברח' מאה שערים 13, ירושלים

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

שינוי שטח מאזור מגורים מסחר לאזור מגורים ד'.  
קביעת הבינויים הבאים בשטח:  ב. 

קביעת בינוי לתוספת קומות.  .1
קביעת בינוי לתוספת יח"ד לבניין.   .2

קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור.  ג. 
הגדלת שטחי הבנייה בשטח. ד. 

הגדלת מס' הקומות מ–3 קומות ל–5 קומות. ה. 
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור.  ו. 

קביעת הוראות בנוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  ז. 

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

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
מס':101-0357319

שם התכנית:בריכה, מבנה ציבור ומבנה מסחר 
ומשרדים, בית חנינה, ירושלים

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

101-0357319, גרסת התכנית: הוראות - 33 תשריט - 22
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
במ/ 3457/ א החלפה 

5166/ ב כפיפות 
8000 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: דרך בית חנינא 1.

מרכז  אל  ברח'  במזרח  מגורים  בבנייני  בצפון  גובלת  התכנית 
והמרכז הקהילתי של שכונת בית חנינה בדרום בשטח המיועד 

למגורים ובמערב בדרך בית חנינה - "דרך ראמאללה".
X: 221775 קואורדינטה
Y: 636475 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 31311 חלקי חלקות: 1.
גוש: 30548 חלקות במלואן: 31.

גושים ישנים:
גוש נוכחי: 30548 - 30548.

מגרשים:
27 - 27 בהתאם לתכנית במ/ 3457/ א

מטרת התכנית:
ציבור  לצרכי  תכליתי  רב  למתחם  והוראות  שימושים  קביעת 
מסחר  בשימוש  מבנים  הקמת  בדבר  הוראות  וקביעת  וקהילה 

ומשרדים על דרך בית חנינה

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד שטח משטח למוסד לשטח למבנים ומוסדות  א( 

ציבור לשטח למסחר ומשרדים ולשביל
התכנית  בשטח  חדשים  בניינים  להקמת  בינוי  קביעת  ב( 

בהתאם לנספח בינוי וכמפורט להלן:
ספורט  אולם  שחיה,  בריכת  להקמת  בינוי  קביעת    .1
מבנה  ,וכן  וקהילה  ופנאי  ספורט  לשימושי  ושטחים 

לחנייה,בתחום תא שטח מס' 1 בהתאם לנספח מס' 1
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קביעת בינוי להקמת מועדון ומרכז חברתי לקשישים,    .2
לצרכי  ציבוריים  לשימושים  ושטחים  נוער  מועדון 

קהילה תרבות ורווחה בתחום תא שטח מס' 2 
משרדים  לשימוש  בניינים  להקמת  בינוי  קביעת    .3

ומסחר בתחום תא שטח מס' 4
קביעת קווי בניין מירביים לרבות קו בניין אפס מחייב    .4

לאורך דרך רמאללה.
מתאי השטח  אחד  בכל  המירביים  הבנייה  שטחי  קביעת  ג(.  

המיועדים לבנייה 
קביעת הוראות בינוי להקמת ארקדה לאורך דרך רמאללה  ד(.  

בתא שח מס' 2 ו–4, בהתאם לנספח הבינוי
קביעת הוראות לפיתוח שטחים פתוחים ציבוריים ולפיתוח  ה(. 
שטחים עם זיקת הנאה למעבר רגלי והוראות לתחזוקתם 
קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתרי בנייה ו(. 

קביעת הוראות בגין מבנים להריסה  ז(.  
קביעת הוראות בגין עצים לשימור. ח(.  

קביעת הוראות בגין הקמת ככר עירונית. ט(.  
קביעת גובה בנייה ומס' קומות מרבי. י(.  

יא(.  קביעת שלבי ביצוע.

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

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
מס':101-0430249

שם התכנית:מבנה מגורים רח' מקור חיים 54
והבנייה,  בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
101- מס':  מפורטת  ברמה  מפורטת  תכנית  מופקדת  ירושלים 

0430249, גרסת התכנית: הוראות - 21 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

5166 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, רחוב: מקור חיים 54.

X: 219993 קואורדינטה
Y: 628824 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 30130 חלקות במלואן: 5, 102.
גוש: 30130 חלקי חלקות: 3, 4, 6, 101, 115, 132.

גוש: 30131 חלקי חלקות: 3.

מטרת התכנית:
מחסנים  לחניון,  קרקעיות  תת  וקומות  מגורים  מבנה  הקמת 

וחללים טכניים.

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

שינוי ייעוד ממגורים 1 לדרך מוצעת.  .2
שינוי ייעוד משטח למבנה ציבור לדרך מוצעת.  .3

שינוי ייעוד משטח למבנה ציבור לשביל.  .4
קביעת קווי בניין חדשים.  .5

הגדלת זכויות בנייה.  .6
בניית קומות תת קרקעיות לחניון, מחסנים וחללים טכניים.  .7

קביעת מס' קומות מרבי ל–10 קומות מעל מפלס הכניסה    .8
הקובעת ובנוסף קומת גג טכני.

קביעת שטח תת קרקעי מבונה לשימוש בית כנסת בשטח   .9
של כ 120 מ"ר מעטפת.
בניית 72 יח"ד חדשות  .10

קביעת הוראות הפקעה  .11

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

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0302489

שם התכנית:הגדלת מס' קומות ומס' יח''ד בית 
חנינה ירושלים

גרסת התכנית: הוראות - 23 תשריט - 11
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

מפורטת מס': 101-0302489 
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איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
7159/ ב שינוי 

62 החלפה 
מק/ 5022/ א כפיפות 

5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, שכונת אלאשקריה, רחוב אלהודא, בית חנינה 

גושים וחלקות:
גוש: 30615, לא מוסדר, חלקי חלקות: 171, 172.

X: 220976 קואורדינטה
Y: 636824 קואורדינטה

מגרשים:
172א - 172א בהתאם לתכנית 7159/א

מטרת התכנית:
על  בנייה  קומות.תוספת  מס'  והגדלת  בנייה  זכויות  הגדלת 

מבנה קיים, והקמת בניין חדש בן 8 קומות.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד ממגורים 1 מיוחד לאזור מגורים ב.   .1
שינוי ייעוד ממגורים 1 מיוחד לאזור מגורים ג.  .2

שינוי ייעוד ממגורים 1 מיוחד לשטח ציבורי פתוח.  .3
קביעת שטחי בנייה בהיקף של 3726.72 מ''ר מתוכם 2431.62    .4

מ''ר שטח עיקרי.
קביעת קוו בניין.   .5

תוספת של 12 יח''ד ל–10 יח''ד מאושרות סה''כ 22 יח''ד.   .6
 3 מעל  קומות   8 ל   1 מס'  שטח  בתא  קומות  מס'  קביעת    .7

קומות חניה תת קרקעיות, ובתא שטח מס' 2 ל3 קומות.
קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.   .8

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   .9
קביעת הוראות בגין גדר מבנה להריסה.   .10

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3793 עמוד  התשעז,   ,7454 הפרסומים  ובילקוט   31/03/2017

בתאריך 21/02/2017

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

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

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0326140

 שם התכנית:תוספת בנייה לבניין קיים, 
ג'בל אל מוכבר, ירושלים

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

מס': 101-0326140, גרסת התכנית: הוראות - 6 תשריט - 6

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
2691 החלפה 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, רח' הלסה 8, ג'בל אל מוכבר, ירושלים

גושים וחלקות:
גוש: 30920, לא מוסדר, חלקות במלואן: 1, 2.

X: 222950 קואורדינטה
Y: 629625 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת בנייה לבניין קיים, סה"כ 3 קומות מעל מחסנים

עיקרי הוראות התכנית: 
- שינוי ייעוד של קרקע מאזור מגורים מיוחד למגורים א'. 

- קביעת מס' יח"ד לסה"כ 3 יח"ד. 
- קביעת מס' הקומות המירבי ל–3 קומות מעל קומת מחסנים.

- קביעת גובה מרבי ל–12.22 מטר מעל 0.00.
- קביעת שטחי הבנייה המירביים לסה"כ הבניין ל–740.90 מ"ר.

- קביעת קווי בניין מירביים חדשים.
- קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
- קביעת הוראות בגין הריסה.

- קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
- קביעת הוראות בגין זיקת מעבר ברכב.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3621 עמוד  התשעז,   ,7450 הפרסומים  ובילקוט   17/02/2017

בתאריך 15/02/2017

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

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

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0336453

 שם התכנית:הקמת בניין חדש בן 6 קומות 
בשכ' בית חנינא - ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
 16  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0336453 מס':  מפורטת 

תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
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2675/ א החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: האוזנר גדעון 13.

גושים וחלקות:
גוש: 30195, מוסדר, חלקות במלואן: 219.

X: 218175 קואורדינטה
Y: 629615 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הרחבות דיור ליח"ד קיימות

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת בנייה בקומת חניה ובקומות 1-4   .1

הריסה שטחים בנוים ללא התר   .2
הגדלת שטחי בנייה ל–733.35 מ"ר אשר מתוכם 406.5 מ"ר    .3

שטחים עיקריים ו–326.5 מ"ר שטחי שירות.
קביעת קווי בנין לתוספות, כאמור.   .4

קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.   .5
קביעת הוראות בגין עצים לשימור   .6

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
24/2/2017 ובילקוט הפרסומים 7454, התשעז, עמ' 3794, בתאריך 

21/2/2017

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

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

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0449983

שם התכנית:שינוי ייעוד, רח' יפו 167, מרכז העיר, 
ירושלים.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
 10  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0449983 מס':  מפורטת 

תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

5649/ א שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רח' יפו 167, מרכז העיר, ירושלים

גושים וחלקות:
גוש: 30107, מוסדר, חלקי חלקות: 45.

X: 219625 קואורדינטה
Y: 632825 קואורדינטה

6671 החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: אל אחתראם סמ1, בית חנינא- ירושלים.

גושים וחלקות:
גוש: 30606, לא מוסדר, חלקות במלואן: 170.

X: 220575 קואורדינטה
Y: 638900 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת בניין מגורים בן 6 קומות וקביעת שטח ציבורי פתוח.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד ונוף פתוח ומעבר ציבורי    .1
עם  ושביל  ציבור  לצרכי  ושטח  ד'  למגורים  רגל  להולכי 

זיקת הנאה לרכב.
קביעת שטחי הבנייה ל–3117 מ"ר.   .2

הקמת בניין חדש בן 6 קומות מעל שתי קומות חניה תת    .3
קרקעיות.

קביעת מס' יח"ד ל–18 יח"ד.   .4
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.   .5

בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת    .6
ומתן היתר איכלוס.

קביעת קוי בנין חדשים.   .7
קביעת הוראות בגין טיפול בעצים בוגרים.   .8

קביעת הוראות לזיקת הנאה.   .9
קביעת הוראות להריסת מבנים/ גדרות/ אלמנטים בנויים.  .10

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5/5/2017 ובילקוט הפרסומים 7505, התשעז, עמ' 6000, בתאריך 

15/5/2017

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

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

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0385971

שם התכנית:הרחבת דיור ברחוב גדעון האוזנר 13
גרסת התכנית: הוראות - 6 תשריט - 2

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

מפורטת מס': 101-0385971 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2675 החלפה 
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 29955 חלקי חלקות: 23.
גוש: 29956 חלקות במלואן: 10.
גוש: 29956 חלקי חלקות: 6, 9.

גוש: 30462 חלקי חלקות: 17, 29.
גוש: 30465 חלקי חלקות: 19.

גוש: 30466 חלקות במלואן: 34, 37.
גוש: 30466 חלקי חלקות: 20, 21.

גוש: 30467 חלקות במלואן: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25.
גוש: 30467 חלקי חלקות: 4, 20, 22.

גוש: 30468 חלקי חלקות: 20, 29.
גוש: 30470 חלקות במלואן: 4.

גוש: 30470 חלקי חלקות: 1.

מטרת התכנית:
יח"ד, שטחי   233 הכולל  אזור  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת 
מסחר ותעסוקה, מבני ציבור, מתקנים הנדסיים ומערך שטחים 

ציבוריים פתוחים לשימוש תושבי השכונה ושכונות סמוכות

עיקרי הוראות התכנית: 
שירותים  שטח  מיעודי:  הקרקע,  ייעודי  במערך  שינוי    .1
שטח  חציבה,  אזור  שטח  מלאכה,  אזור  שטח  קהילתיים, 
לייעודי:   5 ומגורים  שביל,  מאושרת,  דרך  פתוח,  ציבורי 
מגורים, מסחר ותעסוקה, דרך מוצעת, שטח ציבורי פתוח, 
הנדסיים,  ומתקנים  פתוחים  שטחים  הנדסיים,  מתקנים 
מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות 

ציבור, כיכר עירונית, וחניון
קביעת שטחי בנייה למגורים ולחזית מסחרית   .2

קביעת מס' יח"ד   .3
קביעת שטחי בנייה למסחר ותעסוקה, למתקנים הנדסיים    .4

וכן שטחי בנייה למבנים ומוסדות ציבור
קביעת קווי בניין והוראות למגרשים המיועדים לבנייה   .5

קביעת תנאים למתן היתר בנייה   .6
קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי   .7

קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים   .8
קביעת הוראות בדבר זיקות הנאה   .9

הפתוחים  השטחים  לפיתוח  והנחיות  הוראות  קביעת    .10
הציבוריים והשטחים למבני ציבור

קביעת הנחיות סביבתיות ושלביות פינוי למפגעים סביבתיים    .11
קיימים בתחום התכנית

קביעת הוראות למבנים להריסה   .12
קביעת הוראות בדבר מתקן הנדסי   .13

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים,  הפרסומים 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
02-6290263. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
 90805 ציון  מבשרת   2 החוצבים  שד  הראל,  ולבנייה  לתכנון 

טלפון:02-5333125

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 

מגרשים:
7 - 7 בהתאם לתכנית 5649/ א

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע משטח למסחר ומשרדים לשטח למבני ציבור.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. שינוי ייעוד ממסחר ומשרדים לשטח עבור מבני ציבור.

2. קביעת שימושים מותרים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16/6/2017 ובילקוט הפרסומים 7525, התשעז, עמ' 6706, בתאריך 

14/6/2017

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

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

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':152-0390674

שם התכנית: מבשרת ציון - מורדות מערביים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת   הראל 

152-0390674, גרסת התכנית: הוראות - 37 תשריט - 37
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
מי/ 340/ ב החלפה 
מי/ 340/ ג החלפה 

מי/ 250 החלפה 
הל/ מק/ 204 החלפה 

מי/ 471 החלפה 
מי/ 326 החלפה 
מי/ 329 החלפה 

מי/ 360/ ב החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מבשרת ציון רחוב: המשלט.

יישוב: מבשרת ציון רחוב: קבוץ גלויות.
יישוב: מבשרת ציון רחוב: שד החוצבים.

יישוב: מבשרת ציון רחוב: הראשונים.
יישוב: מבשרת ציון רחוב: מעלה הקסטל .

במבשרת ציון, בתחום שבין רחובות החוצבים, המשלט, מעלה 
הקסטל וראשונים כשרחוב קיבוץ גלויות כלול בתחום התכנית

X: 213496 קואורדינטה
Y: 633221 קואורדינטה
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מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

חיפה, ביאליק 3 חיפה טלפון:04-8356807

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':302-0473975

שם התכנית: תוספת קומות, יח"ד וזכויות בנייה 
בחלקות 270-272 גוש 10036 בחדרה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה 
גרסת   ,302-0473975 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 21 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

חד/ 765 שינוי 
חד/ 1001 שינוי 

חד/ 450/ ג שינוי 
חד/ 450/ ה שינוי 

חד/ מק/ 1001/ ג שינוי 
חד/ מק/ 450/ ח כפיפות 
חד/ מק/ 450/ ו כפיפות 

חד/ 2020 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חדרה רחוב: הרברט סמואל 50.

גושים וחלקות:
גוש: 10036, מוסדר, חלקי חלקות: 270, 271, 272.

מטרת התכנית:
בחדרה,  יפה  הלל  סמואל-פינת  הרברט  ברח'  חלה  התכנית 

בגוש 10036 חלקות 270-272.
יח"ד שטחי בנייה עיקריים ושטחי שרות,  התכנית משנה מס' 

מס' קומות, תכסית קרקע וקו בניין צידי מזרחי.

עיקרי הוראות התכנית: 
מאושר  במצב  יח"ד  מ-27  יח"ד  במס'  שינוי  יח"ד:  תוספת    .1
)עפ"י תכנית מאושרת חד/מק/1001 ג'- 12 יח"ד לדונם-26.7 
יח"ד, ל-64 יח"ד במצב מוצע )מס' יח"ד קיים בהיתר- 55 

יח"ד- תוספת 9 יח"ד ביחס למצב המאושר עפ"י היתר(.
מ"ר  מ-3,804.75  עיקרי  שטח  שינוי  עיקרי:  שטח  תוספת    .2
במצב מאושר )171% =3804.75 מ"ר עפ"י תכנית מאושרת 
עיקרי  ) שטח  מוצע  במצב  מ"ר  ל-7,539  ג'(,  חד/מק/1001 
ביחס  מ"ר   1,577.20 תוספת   - מ"ר  בהיתר-5,961.80  קיים 

למצב המאושר עפ"י היתר(.
מ"ר   5,524.11 מ-  שרות  שינוי שטח  שירות:  תוספת שטח    .3

העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

שירה תלמי  
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

מחוז חיפה
מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':304-0466474

 שם התכנית: חפ/1118/ז/-1 תוספת דיור מוגן 
לבית אבות ספרדי- נוה שאנן

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה 
גרסת   ,304-0466474 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 21 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

חפ/ במ/ 1867/ א שינוי 
חפ/ 1867/ במ שינוי 

חפ/ 229 שינוי 
חפ/ 229/ י/ 5 כפיפות 
חפ/ 1446/ ב כפיפות 

חפ/ מק/ 1118/ ו כפיפות 
חפ/ 1400/ שש כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בחלק הדרום מזרחי של מורדות נוה שאנן- קצה רחוב גדליהו

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 12447 חלקות במלואן: 19.
גוש: 12587 חלקות במלואן: 4, 5.
גוש: 12587 חלקי חלקות: 13, 14.

מטרת התכנית:
תוספת יחידות דיור מוגן לבית אבות קיים

עיקרי הוראות התכנית: 
בהתאם  מיוחד  למגורים  ממוסד  הקרקע  ייעוד  עדכון  א.  

להנחיות מבא"ת.
תוספת אחוזי בנייה ב.  
מתן הוראות בנייה ג.  

מתן הוראות בינוי ופיתוח ד. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
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אחוזי  ושינוי  בלבד  מזרחית  ליח"ד  קיימת  לבנייה  לגליזציה 
בנייה, תכסית, וקווי בנין.

עיקרי הוראות התכנית:
ל-45.75%  מאושר  במצב  מ-40%  בנייה  באחוזי  שינוי    .1

במצב מוצע, עבור יחידה מזרחית בלבד.
שינוי בתכסית קרקע מ-30% במצב מאושר ל-48% במצב    .2

מוצע, עבור יחידה מזרחית בלבד.
מהבנין  לחלק  שניתן  מהיתר  צידי-מזרחי  בנין  בקו  שינוי    .3
תכנית  מ'-עפ"י  )ו-4.00  מ'   3.00 עד  מ'   1.85 של  בנין  בקו 
מאושרת( ל-0.21 מ' עד 4.00 מ' במצב מוצע, עפ"י המסומן 
קיימת בלבד,  קו הבנין הינו לבנייה  בתשריט מצב מוצע. 
פי התכניות  על  בקווי הבנייה  בנייה עתידית תעמוד  כל 

המאושרות במקום.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,861 עמוד  התשעז,   ,7381 הפרסומים  ובילקוט   02/12/2016

בתאריך 17/11/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
04- טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  חיפה, שד  מחוז  ולבנייה 

חדרה,  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .8633455
הלל יפה 9 חדרה 38100 טלפון:04-6303113, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה-כרכור

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':308-0441121

שם התכנית: שינוי ייעוד ובינוי בגוש 10102 חלקה 
436 בפרדס חנה

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

308-0441121, גרסת התכנית: הוראות - 19 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ש/ 139 שינוי 
ש/ 209 שינוי 

ש/ 1123/ א שינוי 
ש/ 1 שינוי 

ש/ מק/ 950/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: פרדס חנה-כרכור רחוב: הדקלים 114.

גושים וחלקות:
גוש: 10102, מוסדר, חלקות במלואן: 436.

מטרת התכנית:
- שינוי ייעוד קרקע.

- הגדלת זכויות בנייה.
- הגדלת תכסית.

- הגדלת מס' יח"ד.
- מתן הוראות לבינוי.

עיקרי הוראות התכנית: 

במצב מאושר עפ"י היתר, ל-5,616 מ"ר במצב מוצע.
)עפ"י  ע"ע   + ק'  מ-8  קומות  במס'  שינוי  קומות:  תוספת    .4
)כולל  קומות  ל-14   ,) ג'  חד/מק/1001  מאושרת  תכנית 
ק.קרקע וקומה -14 קומה חלקית גבוהה לשימושים טכניים 
ויציאה לגג( במצב מוצע )מס' קומות עפ"י היתר - 10 ק'+ק.

קרקע- תוספת 2 ק' למצב המאושר עפ"י היתר(.
הגדלת תכסית: שינוי בתכסית קרקע מ-30% במצב מאושר    .5

ל-44% במצב מוצע )תכסית קרקע 44% - קיים בהיתר( 
הקטנת קו בנין: שינוי בקו בנין צידי-מזרחי מ-4 מ' במצב    .6

מאושר ל-3.1 מ' במצב מוצע. )קיים בהיתר(

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

חדרה, הלל יפה 9 חדרה 38100 טלפון:04-6303113

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חדרה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':302-0173401

שם התכנית: לגליזציה לבית מגורים רח' קק"ל, 
חדרה גוש 10570 חלקה 248

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

302-0173401, גרסת התכנית: הוראות - 15 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

חד/ 1240 שינוי 
חד/ 763 שינוי 

חד/ 2020 שינוי 
חד/ 764 כפיפות 

חד/ 450/ ה כפיפות 
חד/ 850 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חדרה רחוב: הקרן הקימת לישראל 54.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10008 חלקי חלקות: 213, 214.
גוש: 10570 חלקות במלואן: 248.

מטרת התכנית:
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פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

זבולון, כפר המכבי 30030 טלפון:04-8478105

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מנשה-אלונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':351-0426619

שם התכנית: תחנת תדלוק מאור " א "
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
שה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת   37845 חפר  אלונה-ד.נ 

351-0426619, גרסת התכנית: הוראות - 12 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

מ/ 11 שינוי 
S/ 15 שינוי 

תמא/ 18/ 4 כפיפות 
מ/ מק/ 36 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מול  מסעוד  עין  שכונת  גרבייה  אל  באקה  לישוב  צפון  מערב 

מושב מאור על ציר כביש 581.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 8767 חלקי חלקות: 1.

גוש: 8798 חלקי חלקות: 4.

מטרת התכנית:
הגדלת שטח הבנייה מ' 40 ל 130מ' לצורכי הקמת מסעדה

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת מבנה התחנה מ' 40 מ"ר ל - 130 מ"ר    .1

קביעת הוראות בנייה למבנה החדש עם שמירה על עיצוב    .2
התחנה.

קביעת הנחיות לשמירת איכות הסביבה.   .3

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 

שינוי ייעוד ממשקי עזר לדיור מיוחד.   -
הגדלת זכויות בנייה עיקריות ל-160 מ"ר בממוצע ליחידה.   -

הגדלת תכסית ל-30%.   -
הגדלת מס' יח"ד מ-1 ל-3.   -

עד  של  בגודל  מ'   2.40 בגובה  מרתף  קומת  בניית  התרת   -
קונטור קומת הקרקע.

קביעת הוראות בינוי לפי נספח בינוי מנחה.   -
תוספת שימוש לבריכת שחיה.   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6267 עמוד  התשעז,   ,7514 הפרסומים  ובילקוט   02/06/2017

בתאריך 29/05/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-8633455
 37000 חנה-כרכור  פרדס   20 הבנים  דרך  חנה-כרכור,  פרדס 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:077-9779903, 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 

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

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: זבולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':301-0435065

שם התכנית: מתחם שטחי ציבור ליד צומת העמקים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה זבולון 
גרסת   ,301-0435065 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 18 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 400 שינוי 
זב/ 175 שינוי 

תתל/ 2/ 6/ 13/ ה כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
צפונית מערבית לצומת העמקים

גושים וחלקות:
גוש: 17172, מוסדר, חלקי חלקות: 20, 21, 22, 36, 40.

מטרת התכנית:
הסדרת מתחם פעילויות קיימות בסמוך לצומת העמקים.

עיקרי הוראות התכנית: 
א. שינוי ביעודי קרקע.

ב. הסדרת שימושים קיימים.
ג. תוספת זכויות בנייה ושינוי הוראות והגבלות לפיתוח השטח.

ד. הקלה בקו בנין מרצועת מסילת ברזל.
ה. קביעת שטח עתיקות באתר עתיקות והנחיות בעניינו.

ו. קביעת מבנים לשימור והנחיות בעניינם.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
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תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: רכס הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
356-0207779

 שם התכנית: שינוי הוראות ומגבלות בנייה 
בתחום עוספיא

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 356-0207779, 

גרסת התכנית: הוראות - 16 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  
עד/ במ/ 142 שינוי  
356-0096750 שינוי  
עד/ במ/ 141 שינוי  

עד/ 109 שינוי  
עד/ 108 שינוי  
עד/ 107 שינוי  
עד/ 156 שינוי  
עד/ 106 שינוי  
עד/ 105 שינוי  
עד/ 164 שינוי  
עד/ 155 שינוי  
עד/ 193 שינוי  
עד/ 104 שינוי  
עד/ 124 שינוי  
עד/ 224 שינוי  
עד/ 102 שינוי  
ג/ 1155 שינוי  

עד/ 260 שינוי  
עד/ 270 שינוי  
עד/ 285 שינוי  

עד/ במ/ 160 שינוי  
תמא/ 35 כפיפות  
תממ/ 6 כפיפות  

עד/ מק/ 304/ ב כפיפות  
תמא/ 3/ 7 אישור ע"פ תמ"א 

עד/ 305/ א ללא שינוי  
356-0078378 ללא שינוי  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עספיא

תחום תכניות מאושרות בעוספיא.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 17130 חלקות במלואן: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 
 ,47 ,46 ,43 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20

.58 ,56 ,55 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48
גוש: 17130 חלקי חלקות: 1, 4, 10, 13, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

.54 ,45 ,44 ,42 ,34

גוש: 17131 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 

חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
מנשה  ולבנייה  לתכנון  ו.מקומית  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

אלונה-ד.נ חפר 37845, טלפון:04-6177307

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':354-0470971

שם התכנית: הגדלת אחוזי בנייה במגרש 50/1 
חלקה 50 גוש 8758 בבאקה אל גרבייה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה עירון  מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון 
גרסת   ,354-0470971 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
ענ/ במ/ 358 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
צפון הישוב באקה אל גרבייה שכונת אל באסה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 8756 חלקי חלקות: 56.

גוש: 8758 חלקי חלקות: 50.

מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ושינוי בהוראות תכנית בינוי

עיקרי הוראות התכנית:
1. הגדלת אחוזי בנייה למגורים ומסחר

2. הגדלת אחוזי בנייה לשרות תת קרקעי לצורכי חנייה
3. הקלה בקווי בניין צדדים.

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

עירון, עארה ערערה 30025 טלפון:04-6351789

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 
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 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15
 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,41 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33
 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,67 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55

 .89 ,85 ,84 ,83 ,81 ,80 ,78 ,77 ,75
גוש: 17177 חלקי חלקות: 38, 39, 40, 42, 66, 68, 82,

מטרת התכנית:
הסדרת בנייה למגורים ע"י שינוי הוראות ומגבלות בנייה   .1

עבור בנייה למגורים בתכניות מאושרות.
הקלה מתמ"א/3 לקווי בנין לאורך דרך מס' 672.  .2

תוספת זכויות בנייה בשטחים מאושרים למבני ציבור.  .3

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בנייה עיקרי ושירות לבנייה למגורים.   .1

שינוי גובה הבנייה ומס' הקומות.   .2
שינוי תכסית בנייה מקסימאלית.   .3

שינוי בקווי הבנין.  .4
קביעת תנאים ומגבלות למתן היתרי בנייה למגורים.   .5

קביעת תנאים ומגבלות לאישור תשריטי חלוקה.  .6
תוספת זכויות בנייה בשטח מאושר למבני ציבור.  .7

תכנית זו אינה משנה ייעודי קרקע מאושרים.  .8

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9506 עמוד  התשעו,   ,7333 הפרסומים  ובילקוט   02/09/2016

בתאריך 01/09/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-8633455
אל-כרמל  דאלית   10 עספיא  שד  חושי  אבא  הכרמל,  רכס 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:04-8399382,   30056
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
353-0352245

שם התכנית: תעשיות חח"ן תכנית להקמת 3 מחסנים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 353-0352245, 

גרסת התכנית: הוראות - 15 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: זכרון יעקב, אזור התעשייה חרושת חומרי נפץ זיכרון יעקב

גושים וחלקות:
מוסדר:

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

גוש: 12069 חלקי חלקות: 19.

מטרת התכנית:

.201 ,200 ,47 ,46 ,45 ,41 ,31 ,30 ,21 ,20 ,18
גוש: 17131 חלקי חלקות: 1, 10, 15, 16, 22, 29, 32, 42, 43.

גוש: 17132 חלקות במלואן: 2, 3, 8, 11.
גוש: 17132 חלקי חלקות: 1, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 20.

גוש: 17133 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 14, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 40.
גוש: 17133 חלקי חלקות: 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 

.43 ,42 ,41 ,39 ,34 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21
גוש: 17134 חלקי חלקות: 42, 44, 58.

גוש: 17142 חלקות במלואן: 4, 5, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 
 ,95 ,87 ,82 ,80 ,76 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,57 ,37 ,29 ,27
 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104
 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117
 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,130
 ,170 ,168 ,166 ,165 ,163 ,159 ,158 ,156 ,155 ,154 ,148 ,147 ,146
 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,171

.194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189
גוש: 17142 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 9, 10, 15, 19, 20, 21, 24, 26, 31, 
 ,153 ,152 ,133 ,132 ,131 ,100 ,97 ,95 ,92 ,90 ,84 ,78 ,60 ,40 ,39 ,32

.196 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,169 ,167 ,164 ,162 ,161 ,160 ,157
גוש: 17143 חלקות במלואן: 4, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

גוש: 17143 חלקי חלקות: 1, 3, 5, 7, 14, 16, 32, 35, 36, 37, 48, 53, 54.
גוש: 17146 חלקי חלקות: 122, 132, 134, 135.

גוש: 17149 חלקי חלקות: 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19.
גוש: 17150 חלקות במלואן: 12, 13, 20, 23, 24, 33, 34, 37, 38, 41, 
 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,82 ,69 ,68 ,62 ,45 ,44
 ,118 ,117 ,116 ,111 ,110 ,109 ,107 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96

.124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119
גוש: 17150 חלקי חלקות: 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 
 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,54 ,52 ,49 ,48 ,47 ,46 ,43 ,42 ,40 ,39 ,35 ,32 ,31
 ,106 ,105 ,104 ,103 ,83 ,81 ,80 ,79 ,78 ,71 ,70 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63

.132 ,131 ,127 ,126 ,125 ,115 ,114 ,113 ,108
גוש: 17151 חלקות במלואן: 20, 23, 37, 38, 40.

גוש: 17151 חלקי חלקות: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 19, 21, 22, 32, 33, 
.55 ,54 ,52 ,51 ,50 ,48 ,45 ,44 ,43 ,42 ,36 ,35 ,34

גוש: 17153 חלקות במלואן: 3, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 
 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,31

.63 ,62 ,61 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51
גוש: 17153 חלקי חלקות: 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 33, 57, 59, 9991.
גוש: 17154 חלקות במלואן: 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 

.100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85
גוש: 17154 חלקי חלקות: 10, 23, 40, 41, 43, 44, 64, 65, 66, 67, 68, 

.9992 ,82 ,75 ,72 ,69
גוש: 17155 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,30 ,21 ,20
 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54

.79 ,78 ,77 ,75 ,74 ,73 ,72
גוש: 17155 חלקי חלקות: 4, 5, 7, 9, 13, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 

.76 ,38 ,37 ,36 ,35 ,33 ,32 ,29
גוש: 17156 חלקות במלואן: 3, 7, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38.

גוש: 17156 חלקי חלקות: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 21, 24, 25, 29, 37, 39.
גוש: 17157 חלקות במלואן: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 21, 46, 48.

גוש: 17157 חלקי חלקות: 1, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 45, 47.
גוש: 17158 חלקות במלואן: 4, 5, 6, 7, 9, 28.

גוש: 17158 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 8, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 24.
גוש: 17159 חלקי חלקות: 24.

גוש: 17177 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
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1. מס' קומות מותר יהיה סה"כ 5 קומות ובנוסף קומת מרתף.
2. אחוזי הבנייה מעל הקרקע יהיו 110% סה"כ.

3. כל יתר ההוראות יהיו בהתאם לתכניות החלות על השטח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3996 עמוד  התשעז,   ,7459 הפרסומים  ובילקוט   02/03/2017

בתאריך 28/02/2017

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

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

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מורדות הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':355-0372276

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

355-0372276, גרסת התכנית: הוראות - 28 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 580 שינוי  
חפאג/ 969 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 5 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 3/ 78 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מצפון לדרך 75 וממזרח לאזור התעשייה והמסחר בצ'קפוסט.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 11221 חלקות במלואן: 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 71.
גוש: 11221 חלקי חלקות: 33, 66.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאזור שירותים טכניים ציבוריים ליעוד מתקנים 

הנדסיים עבור תחנת מיתוג קיימת ושיפור דרך הגישה.

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת שימושים מותרים בשטח תחנת המיתוג. א.  

קיימים  למיבנים  בנייה  היתר  למתן  ותנאים  הנחיות  מתן  ב.  
ולמבנים עתידיים.

הסדרת דרך גישה לאתר תחנת המיתוג.  ג.  
קביעת הנחיות סביבתיות. ד.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3803 עמוד  התשעז,   ,7454 הפרסומים  ובילקוט   24/02/2017

בתאריך 21/02/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
04- טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  חיפה, שד  מחוז  ולבנייה 

8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מורדות 

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

ובלא לשנות את זכויות הבנייה.

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

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

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

ש/ 974 ליער טבעי לשימור. 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5372 עמוד  התשעז,   ,7491 הפרסומים  ובילקוט   05/05/2017

בתאריך 30/04/2017

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

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

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: גלילית מחוז חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
399-0366351

שם התכנית: שינוי הוראות בדבר תוספת קומות 
ואחוזי בנייה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 399-0366351, 

גרסת התכנית: הוראות - 21 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 322/ ב שינוי 
חפאג/ 322/ ג שינוי 

ג/ 322/ א/ ש/ 316 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קיסריה, רחוב השחם 13, פארק תעשייה קיסריה

גושים וחלקות:
גוש: 12426, מוסדר, חלקות במלואן: 18.

מטרת התכנית:
שינוי הוראות בדבר תוספת קומות. הוספת 2 קומות ל- 3    .1

קומות מותרות עפ"י תכנית מאושרת ג/322 ב'
שינוי הוראות בדבר אחוזי בנייה: תוספת של 35% שטחי    .2
התכנית  עפ"י  המותרים  הבנייה  שטחי  ל–75%  בנייה 

מאושרת ג/322 ב'
כל יתר ההוראות יהיו בהתאם לתכנית מאושרת ג/322 ב'    .3

על תיקוניה.

עיקרי הוראות התכנית: 
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מחוז: מרכז, מרחבי תכנון מקומי: גלילית, חבל מודיעין

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':499-0208587

 שם התכנית:פיתוח הצד האווירי ממזרח 
למסלול 03-21 בנתב"ג

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

499-0208587, גרסת התכנית: הוראות - 43 תשריט - 31
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

מח/ 41/ ב/ 1 שינוי 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תממ/ 3/ 21 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
נתב"ג

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6708 חלקי חלקות: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 44, 
.76 ,72 ,71

גוש: 6709 חלקות במלואן: 1.
גוש: 6709 חלקי חלקות: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

.66 ,32 ,31 ,30 ,29 ,22 ,21 ,20 ,18 ,17
X: 190712 קואורדינטה
Y: 657867 קואורדינטה

מטרת התכנית:
ומתחם   03-21 למסלול  ממזרח  האווירי  הצד  פיתוח  תכנון 

חירום כיבוי והצלה.
תעופה  לנמל  הקרקע  ייעודי  קביעת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
כללי, נמל תעופה מסלולים, דרך מוצעת, שטחים פתוחים ונחל.

קביעת הוראות וזכויות בנייה. 
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

קביעת חיבור תחבורתי בעת חירום ותרגול לכביש 40.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1888 עמוד  התשעז,   ,7410 הפרסומים  ובילקוט   20/01/2017

בתאריך 28/12/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
08-9788409. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חבל 
ועדה  טלפון:03-9722887   73100 שהם   10 מודיעים  מודיעין, 
 91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  מקומית-מחוזית 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,72430 רמלה 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.iplan.gov.il מנהל התכנון

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: יבנה

וכל המעוניין  33093 טלפון:04-8676296,  2 חיפה  כורי  הכרמל, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
353-0325407

 שם התכנית: גוש 11306 חלקה 64 - 
תוספת זכויות בנייה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון 
התכנית:  גרסת   ,353-0325407 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 13 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ש/ 610 שינוי 
ש/ 12/ ג שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: זכרון יעקב רחוב: המיסדים 16.

גושים וחלקות:
גוש: 11306, מוסדר, חלקות במלואן: 64.

מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת 75 מ"ר שטח עיקרי לקומה א' ו-10 מ"ר שטח עיקרי  א.  

לקומת קרקע, ללא שינוי בגובה המבנים.
שינוי הוראות בינוי מש/610 כך שתותר בניית פתחי אור  ב.  

בגג משופע לכיוון מערב.
תוספת שימושים בקומת קרקע כך שיותר בה שימוש משרדים. ג.  

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

שומרון, המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון:04-6305522

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

תשמ"ט - 1989.

ליאת פלד  
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  
מחוז מרכז
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רח/ מק/ 2000/ ג/ 3 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

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

רח/ מק/ 2000/ יב כפיפות 
רח/ 2000/ ב/ 1 כפיפות 

רח/ מק/ 2000/ ב/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות רחוב: רמז 74 , 78 , 84.

יישוב: רחובות רחוב: אחים קיבוביץ 1.
יישוב: רחובות רחוב: רמז 82 , 80 , 76.

יישוב: רחובות רחוב: אחים קיבוביץ 3.
רחוב רמז, בין הרחובות קיבוביץ ורוזנסקי.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 3702 חלקות במלואן: 105, 106, 107, 108, 109, 366, 367.
גוש: 3702 חלקי חלקות: 116, 363, 365, 368, 374.

X: 181574 קואורדינטה
Y: 644745 קואורדינטה

מגרשים:
א - ג בהתאם לתכנית רח/ 750/ 8
29-31, 33 בהתאם לתכנית רח/ 8

מטרת התכנית:
הסדרת מתחם רמז וייעודו למבני ציבור ולמגורים, תוך קביעת 
הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש של המבנן, ללא הסכמת בעלים.

עיקרי הוראות התכנית: 
הסכמת  ללא  מחדש  וחלוקה  לאיחוד  הוראות  קביעת    .1

בעלים, בחלק מתחום התכנית.
השלמת הרחבת רחוב רמז ורחוב קיבוביץ והסדרת מעגל    .2

תנועה.
ייעוד מגרש למבנים ומוסדות ציבור בשטח של 1927 מ"ר.   .3

ייעוד שני מגרשים לבנייה רוויה של 32 יח"ד בכל אחד.   .4
קביעת זכויות והוראות בנייה.   .5
קביעת קווי בניין וגובה מבנים.   .6

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3006 עמוד  התשעו,   ,7195 הפרסומים  ובילקוט   22/01/2016

בתאריך 28/01/2016

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

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
414-0284851

שם התכנית:בארי 25
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 414-0284851, 

גרסת התכנית: הוראות - 12 תשריט - 7

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
404-0203067

שם התכנית:יב/6/213 - נגר כרמלה - שטחי שירות
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה יבנה 
התכנית:  גרסת   ,404-0203067 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 13 תשריט - 10
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
בר/ בת/ 213 שינוי 

יב/ 600/ א כפיפות 
יב/ מק/ 222/ 5 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: יבנה רחוב: נחל שניר 15.
רחוב נחל שניר פינת נחל חריף.

גושים וחלקות:
גוש: 5405, מוסדר, חלקות במלואן: 19.

מטרת התכנית:
הסדרה סטטוטורית של מבנה קיים במגרש.

עיקרי הוראות התכנית: 
ללא  קומות  תוספת  בניין,  קווי  הסדרת  שירות,  שטחי  תוספת 

שינוי בגובה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

יבנה, שד דואני 3 יבנה 70600 טלפון:08-9433380

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
414-0111971

שם התכנית: רח/8/750/א' - מתחם רמז
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 414-0111971, 

גרסת התכנית: הוראות - 39 תשריט - 25
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
רח/ 113/ 1/ ב שינוי 

רח/ 750/ 8 שינוי 
רח/ 8 שינוי 

רח/ 113 שינוי 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מיקום התוכנית הינו דרומית לכביש 453, מערבית לכביש 444 

ומזרחית לכפר טרומן.

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 4964 חלקות במלואן: 25.
גוש: 4964 חלקי חלקות: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 42.

גוש: 5718 חלקי חלקות: 54.

גוש: 5721 חלקי חלקות: 59.
גוש: 5722 חלקי חלקות: 18, 20.

מטרת התכנית:
כמפורט  גבולותיו  והרחבת  הקיים  הצבאי  המחנה  הסדרת 

בתשריט, והסדרת שימושים בשטחים הגובלים.
הסדרת מערך התנועה בגישה למחנה.

עיקרי הוראות התכנית: 
ופיתוח  לבינוי  והמגבלות  ההנחיות  העקרונות,  קביעת  א.  

המחנה הצבאי, והמגרשים הגובלים.
קביעת מערך שימושי הקרקע הראשיים. ב.  

קביעת התכליות המותרות. ג.  
חלוקה למגרשים בשטח התכנית. ד.  

קביעת זכויות בנייה וגובה מרבי לבנייה בכל המגרשים. ה.  
קביעת הנחיות לגבי אזורים ומבנים לשימור. ו.  

קביעת הנחיות לגבי אזורים לפיתוח נופי ושמירת ערכי נוף ז.  
הסדרת כבישים ודרכי גישה למחנה. ח.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים,  הפרסומים 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
לתכנון ולבנייה שהם, שהם 6080363 טלפון:03-9723060, ועדה 
מקומית לתכנון ולבנייה חבל מודיעין, מודיעים 10 שהם 73100 

טלפון:03-9722887

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מצפה אפק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
455-0348243

 שם התכנית:שם התכנית ממ/4203 - 
תוספת שטחים ביחידת דיור

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 455-0348243, 

גרסת התכנית: הוראות - 16 תשריט - 11
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
שד/ 534/ 23/ ג שינוי 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
רח/ 700/ 5 החלפה 

רח/ 2000/ א החלפה 
414-0201608 כפיפות 
רח/ 2000/ טז כפיפות 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 
רח/ 2000/ ב/ 6 כפיפות 

רח/ מק/ 2000/ ב/ 2 כפיפות 
רח/ 2000/ ב/ 1 כפיפות 

רח/ מק/ 2000/ ב/ 5 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות רחוב: בארי 25.

גושים וחלקות:
גוש: 3647, מוסדר, חלקות במלואן: 39.

מטרת התכנית:
הרחבת מגרש המגורים והרחבת המדרכה במגרש ברחוב

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד משצ"פ למגורים ולדרך לטובת הרחבת המדרכה

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1411 עמוד  התשעז,   ,7397 הפרסומים  ובילקוט   08/12/2016

בתאריך 11/12/2016

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

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

מחוז: מרכז, מרחבי תכנון מקומי: חבל מודיעין, שהם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':424-0259044

שם התכנית: מחנה בן עמי
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שהם, 
חבל מודיעין מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 424-0259044 

גרסת התכנית: הוראות - 45 תשריט - 30
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
גז/ במ/ 69/ 10 שינוי 

גז/ 65/ 4 שינוי 
שה/ מק/ 69/ 11 שינוי 

מח/ 169 שינוי 
משמ/ 31/ גז שינוי 
משמ/ 30/ גז שינוי 

משמ/ 107/ גז שינוי 
תמא/ 34 כפיפות 

תממ/ 3/ 21 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עשרת, אזור תעשיה עשרת רח' דוכיפת

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 4985 חלקות במלואן: 454, 456.
גוש: 4985 חלקי חלקות: 451, 452, 453, 455, 457, 462.

מגרשים:
100 - 100 בהתאם לתכנית 456-0213108

מטרת התכנית:
הגדלת שטחים למטרות עיקריות לצורך הקמת מבנה תעשיה 

וקביעת זכויות והוראות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
א. הוספת זכויות בנייה עיקריות מעל הקרקע.

ב. תוספת קומה מעל הקרקע.
ג. שינוי גובה מבנה.
ד. שינוי קווי בניין.

ה. שינוי תכסית בנייה..

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

שורקות, גבעת ברנר גבעת ברנר 60948

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נס ציונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
נס/ 145/ 3/ ב

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

נס/ 145/ 3/ ב 
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:

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

נס/ 1/ 1 שינוי 
נס/ מק/ 145/ 1 שינוי 
נס/ 1/ 1/ א/ 1 שינוי 

נס/ 123 שינוי 
נס/ 1999/ 1 שינוי 

נס/ 1/ 2 כפיפות 

ממ/ 4031 שינוי 
שד/ 534/ 23 שינוי 

ממ/ 534/ 23/ ג/ 2 כפיפות 
ממ/ 534/ 23/ ג/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סביון רחוב: הדרום 19.

יחידת דיור קיימת ברחוב הדרום 19 סביון.

גושים וחלקות:
גוש: 6683, מוסדר, חלקות במלואן: 228.

מגרשים:
806 - 806 בהתאם לתכנית שד/23/534

מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה ליחידת דיור קיימת

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת זכויות בנייה ליחידת דיור קיימת : 

הגדלת מרתף קיים עד 363 מ"ר ,   *
סגירת חללים בקומה א 303.92 מ"ר ) עד 102 מ"ר בתוספת   *

לקיים בשטח 201.92 מ"ר ( 
הגדלת תכסית קרקע ל-14.7%)368.0 מ"ר(   *

שינוי קו בניין לכיוון צפון מערב לחניה סגורה ומקורה 1.14    *
מ' עד 1.20 מ'.

שינוי גובה חניה עד 3.50 מ' במקום 2.70 מ'    *
הגדלת חניה מקורה וסגורה מארבע צדדיו עד 51.0 מ"ר ,    *

מתוחם 35.0 מ"ר שטח שירות 
תוספת שטח שרות עד 62.5 מ"ר   *

בליטת מרתף מקונטור המבנה הקיים   *

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4177 עמוד  התשעז,   ,7461 הפרסומים  ובילקוט   23/03/2017

בתאריך 02/03/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז  ולבנייה 
מצפה  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .9788409
אפק, גליס 9 פתח תקוה 49277 טלפון:03-9302051, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
456-0310797

שם התכנית: בר/-1/2/36/353 מגרש מס' 100, 
אזה"ת עשרת

גרסת התכנית: הוראות - 18 תשריט - 9
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 

שורקות מופקדת תכנית מפורטת מס': 456-0310797 
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
בר/ 353/ 36 שינוי 

456-0213108 שינוי 
456-0113506 שינוי 
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שטח התכנית ממוקם בחלקו המערבי של אזור התעשייה הישן 
של ראש העין ובסמוך לכביש 6.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 4252 חלקי חלקות: 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90.
גוש: 4253 חלקי חלקות: 200, 202, 214.

מטרת התכנית:
הקמת חניון רכב ופיתוח כביש גישה אל החניון וממנו הכוללים 
גשר,  ניצבי  הקמת  רגל.  והולכי  אופניים  רכב,  תנועת  הסדרי 
עבור  החניון  בתחום  ואופניים  רגל  להולכי  ורמפות  מדרגות 

הגשר המתוכנן לכיוון תחנת הרכבת של ראש העין.

עיקרי הוראות התכנית: 
- שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לחניון.

- התווית דרכים.
- קביעת שימושים מותרים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4827 עמוד  התשעה,   ,7023 הפרסומים  ובילקוט   16/04/2015

בתאריך 21/04/2015

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז  ולבנייה 

9788409. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ראש העין, 
המעוניין  וכל  טלפון:03-9007289,   48036 העין  ראש   21 שילה 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
414-0455360

שם התכנית:רח/-1/267 שינוי ייעוד משפ"פ לשצ"פ 
בחבצלת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
גרסת   ,414-0455360 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  רחובות 

התכנית: הוראות - 8 תשריט - 5
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
תגפ/ 267 שינוי 

רח/ 2000/ ב/ 6 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

רח/ 170 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות רחוב: הרצל .

ביין רחוב הרצל ורחוב עין התכלת בשכונת חבצלת, מול מגרשי 
מגורים ברחוב עין התכלת מס' 7-11.

642550

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 3816 חלקות במלואן: 208, 209.
גוש: 3816 חלקי חלקות: 217.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח.

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 23/ א/ 4 כפיפות 

נס/ מק/ 7/ 1 כפיפות 
נס/ מק/ 6/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נס ציונה רחוב: ויצמן .

מצפון לפארק המדע הקיים, ממערב לרח' ההדרים, ממזרח לרח' 
וייצמן.

גושים וחלקות:
גוש: 3850 חלקות במלואן: 21 - 23.

גוש: 3850 חלקי חלקות: 15, 17.

גוש: 3851 חלקי חלקות: 19, 39.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאיזור תעשיה עתירת ידע לאיזור תעסוקה.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת אחוזי הבנייה לשטח עיקרי מ- 70% ל- 220%. א. 

וייצמן  מרח'  התעשיה  לאיזור  חדשה  גישה  דרך  התוית  ב.  
לרח' ההדרים.

הגדלת גובה המבנים ל- 18 קומות מעל הכניסה הקובעת. ג.  
למגרש  ממנו  גישה  דרך  והתוית  ההדרים  רח'  הרחבת  ד.  

התעשיה עתירת הידע.
קביעת הוראות וזכויות בנייה. ה.  

וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל שטח התכנית  איחוד  ו.  
בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7238 עמוד  התשעו,   ,7272 הפרסומים  ובילקוט   13/10/2016

בתאריך 25/05/2016

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

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראש העין

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
418-0465138

 שם התכנית: רנ/25ב אזור תעשייה ראש העין 
חניון דרומי

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 418-0465138, 

גרסת התכנית: הוראות - 11 תשריט - 7
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
רנ/ 150 שינוי 

אפ/ 199 שינוי 
אפ/ 2000 שינוי 

ממ/ 448/ 23/ ב שינוי 
ממ/ 830 שינוי 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ראש העין רחוב: המרץ .
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מבני  בשלושה  יח"ד   66 להקמת  בינוי  הוראות  קביעת    .5
מגורים מעל קומת מסחר ומשרדים.

20% מהדירות יהיו יח"ד בשטח של עד 75 מ"ר שטח  א.  
עיקרי ושטח השירות בתוך הדירה.

למשרדים  ראשונה  קומה  מסחרית  הקרקע  קומת  ב.  
ומעליהן 7 קומות למגורים בשלושה מגדלים. 

מתחת למפלס הכניסה הקובעת יבנו עד 4 קומות מרתף. ג.  
הגדרת קווי בנין.   .6

הגדרת רחבה עירונית עם זיקת הנאה לכלל הציבור.   .7
הסדרת דרכי גישה למתחם ולמגרש הסמוך לו ממזרח.   .8

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9316 עמוד  התשעו,   ,7327 הפרסומים  ובילקוט   19/08/2016

בתאריך 24/08/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז  ולבנייה 

רעננה,  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .9788409
השוק 6 רעננה 43604 טלפון:09-7610516, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: דרום השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
417-0177097

שם התכנית: הוספת תכלית של משרדים ומרפאה 
למסחר באז''ת מצפה ספיר - שד\1002\21

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום 
גרסת   ,417-0177097 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  השרון 

התכנית: הוראות - 52 תשריט - 26
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
שד/ 1002/ 9 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כוכב יאיר רחוב: בזלת צור יגאל 14.

בנין "שופרסל" הקיים באזור תעשייה "מצפה ספיר" שבכניסה 
לכוכב יאיר.

גושים וחלקות:
גוש: 8973, מוסדר, חלקות במלואן: 29.

מגרשים:
20 - 22 בהתאם לתכנית שד/ 1002/ 9

מטרת התכנית:
המותרים  לשימושים  ומרפאה  משרדים  של  תכליות  הוספת 
שלישית  קומה  והוספת  ומשרדים",  מסחר  "אזור  של  ביעוד 

לבניין הקיים.

עיקרי הוראות התכנית: 
במבנה הצפוני- הוספת קומה ותכלית של משרדים ומרפאה  א.  

לשימושי הקרקע המותרים באזור "מסחר ומשרדים".
במבנה הדרומי- הגדלת גובה בנייה מותר והוספת שטחי  ב.  

שירות לצורך חניון תת קרקעי.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח.

אשר  תגפ/267  מתכנית  פתוח  פרטי  שטח  הינו  החלקה  ייעוד 
אושרה בשנת 1951. בפועל השטח משמש את הציבור כשצ"פ, 
ומתוחזק ע"י עיריית רחובות, על כן מבוקש להסדיר את ייעוד 

הקרקע כשצ"פ.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

רחובות, ביל"ו 2 רחובות 76442

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רעננה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
416-0150110

שם התכנית:רע/728 - מרכז גולן - פינוי בינוי
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 416-0150110, 

גרסת התכנית: הוראות - 41 תשריט - 22
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

רע/ 2000 שינוי 
רע/ מק/ 1/ 284/ ב שינוי 

רע/ 1/ 57/ ד שינוי 
רע/ 1/ 57/ ח שינוי 

רע/ 1/ 57 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רעננה רחוב: אחוזה 198.

צומת הרחובות אחוזה והגדוד העברי

גושים וחלקות:
גוש: 6579, מוסדר, חלקות במלואן: 410.

מטרת התכנית:
פינוי בינוי להקמת פרויקט מסחר משרדים ומגורים על רחוב אחוזה

עיקרי הוראות התכנית: 
פינוי ובינוי - הריסת המבנים הקיימים ובינוי חדש.   .1
שינוי ייעוד ממסחר ליעוד מגורים, מסחר ותעסוקה.  .2

קביעת שימושים ותכליות.   .3
ובתת הקרקע.  עיקריים מעל הקרקע  בנייה  קביעת שטחי    .4
למסחר  מ"ר   1,603 ותוספת  למגורים  מ"ר   8,052 תוספת 

ותעסוקה.
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בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה דרום 

השרון, נוה ירק 45100 טלפון:03-9000500

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: זמורה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
453-0281089

שם התכנית: הסדרת צמתים לאורך דרך מס' 411
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 453-0281089, 

גרסת התכנית: הוראות - 11 תשריט - 7
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
זמ/ בת/ 329 שינוי 

זמ/ 335 שינוי 
זמ/ 334 שינוי 

בר/ 571/ 8 שינוי 
בר/ 157 שינוי 

תממ/ 3/ 21 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית עקרון רחוב:.

אזור כביש מס' 411 במערב קרית עקרון בתחום אזור התעשייה 
הקיים.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 3797 חלקות במלואן: 214.
גוש: 3797 חלקי חלקות: 168, 169, 170, 175, 176, 177, 212, 213, 

.322 ,260 ,259 ,241
גוש: 3800 חלקי חלקות: 112, 113, 114.

מטרת התכנית:
הרחבת דרך בתוואי מאושר עפ"י סעיף 62 א )א( 2 בחוק התכנון 

והבנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
הסדרת צמתים לאורך כביש מס' 411 ביציאות/כניסות לאזור 

התעשייה הקיים באמצעות הרחבת דרך מאושרת.
ובצומת  סנטר  ביל"ו  למתחם  ראשית  כניסה   411 מס'  כביש 
מס'  כביש  פינת  רבין  יצחק  רח'  עקרון,  לקרית  בכניסה  הכיכר 

411 והמלך גורג' פינת כביש מס' 411.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8570 עמוד  התשעה,   ,7109 הפרסומים  ובילקוט   18/06/2015

בתאריך 03/09/2015

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה דרום 

השרון, נוה ירק 45100 טלפון:03-9000500

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: דרום השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
417-0469148

 שם התכנית: הגדלת נחלה 184 לכ-4 דונם, קורן, 
גן חיים - שד/53/594

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום 
גרסת   ,417-0469148 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  השרון 

התכנית: הוראות - 10 תשריט - 4
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
שד/ 594/ 13 שינוי 

משמ/ 125 שינוי 
שד/ 594/ 6 שינוי 

שד/ 1000 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: גן חיים, נחלה 184, גן חיים, כפר סבא.

גושים וחלקות:
גוש: 7620, מוסדר, חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4, 5, 14.

מגרשים:
182, 184 בהתאם לתכנית שד/ 594/ 13

מטרת התכנית:
השבת שטח לנחלה 184 ללא תוספת יחידת דיור וללא שינוי 
מהתכנית  למגורים  הבינוי  והוראות  הבנייה  זכויות  היקף 
המאושרת למושב גן חיים, ע"י ביטול דרך והגדלת שטח נחלה 

לכ- 4 דונם.

עיקרי הוראות התכנית: 
כפרי  בישוב  למגורים  מוצעת  מדרך  קרקע  ייעוד  שינוי  א(  

ולקרקע חקלאית.
לפי  מהתכנית  בחלק  הבעלים  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  ב(  

פרק ג' סימן ז' לחוק.
תוספת זכויות בנייה בשטח הציבורי. ג(  

שינוי קו בנין קדמי צפוני מקומי למבנה קיים. ד(  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

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

מחוז צפון
מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: טבריה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':207-0434720

שם התכנית: טה/מק/2/10311 - איחוד וחלוקה 
ותוספת זכויות בנייה

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

207-0434720, גרסת התכנית: הוראות - 23 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 10311 שינוי 

טה/ מק/ 10311/ 1 שינוי 
ג/ 11764 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טבריה רחוב: מורן, טבריה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 15079 חלקות במלואן: 56.
גוש: 15079 חלקי חלקות: 57.

X: 248989 קואורדינטה
Y: 745050 קואורדינטה

מגרשים:
113 - 113 בהתאם לתכנית טה/מק/1/10311

מטרת התכנית:
הסדרת תוספת של 2 יח"ד, סגירת מרפסת והגדלת סלון כולל 

הליך של איחוד וחלוקה בהסכמה.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. איחוד וחלוקה בהסכמה.

2. ניוד זכויות בנייה בין מגרשים.
3. הוספת זכויות בנייה.

4. הוספת 2 יח"ד.
5. קביעת הוראות בנייה וגודל מגרש מנימאלי.

6. שינוי קווי בניין.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,50 עמוד  התשע'ו,   ,7345 הפרסומים  ובילקוט   09/09/2016

בתאריך 19/09/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז  ולבנייה 
זמורה,  ובנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .9788409
ביל"ו סנטר קרית עקרון 70500 טלפון:08-6223088, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
456-0393124

שם התכנית: בר/6/26_בני דרום - מבני משק
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
גרסת   ,456-0393124 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  שורקות 

התכנית: הוראות - 12 תשריט - 8
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
בר/ 26 שינוי 

בר/ מק/ 26/ 5 שינוי 
בר/ מק/ 26/ 3 שינוי 
משמ/ 87/ בר שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בני דרום רחוב:.

אזור מבני המשק במושב בני דרום

גושים וחלקות:
גוש: 985, מוסדר, חלקי חלקות: 12, 13, 15, 36.

מגרשים:
100 - 903 בהתאם לתכנית בר/מק/5/26

מטרת התכנית:
הוספת שימושים של תעשיה חקלאית ועיבוד תוצרת חקלאית 
לשטחי  בנייה  זכויות  הוספת  וכן  משק,  מבני  שייעודו  בשטח 

שירות והגדלת תכסית.

עיקרי הוראות התכנית: 
תוצרת  ועיבוד  חקלאית  תעשיה  של  שימושים  הוספת  א.  

חקלאית בשטח שייעודו מבני משק.
הוספת שימוש למתקנים הנדסיים לסוגיהם. ב.  

הוספת שטחי שירות לזכויות הבנייה המאושרות. ג.  
הגדלת תכסית מותרת. ד.  

קביעת גודל מגרש מינימלי בייעוד מבני משק. ה.  
הוספת זכויות לשטחי חניה תת-קרקעית. ו.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

שורקות, גבעת ברנר גבעת ברנר 60948
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60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה מגדל העמק, מגדל העמק טלפון:06-6507715

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מגדל העמק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
221-0443234

שם התכנית:הארכת דרך והסדרת זכויות בנייה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 221-0443234, 

גרסת התכנית: הוראות - 20 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 9304 שינוי 
ג/ במ/ 160 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מגדל העמק רחוב: האלונים 13.מעבר בין מגרשי מגורים 

ברחוב האלונים במגדל העמק

גושים וחלקות:
גוש: 17444 חלקות במלואן: 115.

גוש: 17444 חלקי חלקות: 114, 194.
X: 223400 קואורדינטה
Y: 731250 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הסדרת דרך גישה וקביעת מגרש מינימלי

עיקרי הוראות התכנית: 
1. שינוי בקווי בניין.

2. שינוי ייעוד מדרך להולכי רגל לדרך מוצעת. 
3. קביעת מגרש מינימלי. 
4. הסדרת זכויות בנייה. 
5. קביעת הוראות בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1237 עמוד  התשעז,   ,7414 הפרסומים  ובילקוט   13/01/2017

בתאריך 04/01/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל  טלפון:06-6507715,  העמק  מגדל  העמק,  מגדל 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל  טלפון:04-6739526,  טבריה  הארץ  טבור  טבריה, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מגדל העמק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
221-0277558

שם התכנית:אצטדיון כדורגל- מגדל העמק
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מגדל 
גרסת   ,221-0277558 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  העמק 

התכנית: הוראות - 21 תשריט - 16
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

221-0201715 שינוי 
תמא/ 22 כפיפות 
תמא/ 3 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 8 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מגדל העמק רחוב: שד הבנים.

 75-7756 דרכים  בצומת  העמק,  מגדל  של  המזרחית  בכניסה 
)גובל בתחום שיפוט יפיע- עמק יזרעאל(. 

X: 244800 קואורדינטה
Y: 731500 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 16886 חלקי חלקות: 3, 4, 5, 9.

גוש: 17196 חלקי חלקות: 17.

מטרת התכנית:
קביעת ייעוד של ספורט ונופש, שצ"פ ודרכים. קביעת זכויות 
העמק  למגדל  משותף  אצטדיון  הקמת  לצורך  בנייה  והוראות 

ויפיע.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. קביעת ייעוד שטח לספורט ונופש.

2. קביעת מערך דרכים והסדרת הכניסות והיציאות.
3. קביעת ייעוד יער.

4. קביעת זכויות והוראות בנייה למתחם ספורט ונופש.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
www.iplan.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: צפת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':216-0421560

שם התכנית:הסדרת יעודי קרקע לבנית שכונת 
מגורים- אביקור צפת, ג/22767

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה צפת 
גרסת   ,216-0421560 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 25 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ במ/ 22 שינוי 
ג/ 13872 שינוי 
ג/ 12617 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: צפת רחוב: צפון העיר צפת

X: 248100 קואורדינטה
Y: 765800 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 13675 חלקות במלואן: 153, 155, 370.

גוש: 13675 חלקי חלקות: 114, 116, 354, 355, 367, 368.
גוש: 14712 חלקי חלקות: 9999.

מטרת התכנית:
מגורים  לצורך הקמת שכונת  מאושר  מגורים  תכנון של שטח 

איביקור.

עיקרי הוראות התכנית:
1. הסדרת מגרשי מגורים ושצ"פ ע"י חלוקה תכנונית.

1. שינוי מס' קומות מותר.
2. שינוי גובה בנייה מותר.

3. שינוי הוראות בינוי ועצוב אדריכלי.
4. הגדרת שטחי שרות.

5. הגדלת מס' יח"ד לסה"כ 255 יח"ד.
6. הגדרת הוראות בינוי בהתאם לנספח בינוי מצ"ב.

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

לתכנון ולבנייה צפת, ירושלים 7 צפת טלפון:04-6927467

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
211-0411736

שם התכנית: שינוי ייעוד ושינוי בהוראות וזכויות 
בנייה בנצרת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת 
התכנית:  גרסת   ,211-0411736 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 14 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 2634 שינוי 
ג/ 18951 כפיפות 
ג/ 11810 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
נצרת  בין  1000 שמחבר  ,על כביש מס'  באזור המערבי לנצרת 

-יפיע ומגדל העמק.
X: 226755 קואורדינטה
Y: 732855 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 16563, מוסדר, חלקי חלקות: 3, 6.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד, זכויות והוראות בנייה למבנה מגורים ומסחר משולב.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מדרך למגורים ומסחר.

שינוי בקווי הבניין.
שינוי בהוראות וזכויות הבנייה.

תוספת יח"ד חדשה.
הגדלת גובה המבנה.

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

לתכנון ולבנייה נצרת, נצרת 16000 טלפון:04-6459200

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

תשמ"ט - 1989.
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שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':219-0246827

שם התכנית:מאגר חושן - ג/22882
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
גולן  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
גרסת   ,219-0246827 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 33 תשריט - 22
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  
תממ/ 2/ 3 כפיפות  

תמא/ 35/ 1 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  

תממ/ 2/ 3/ 5 כפיפות  
תמא/ 22 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
צפונית-מערבית ליישוב קשת

X: 275221 קואורדינטה
Y: 765965 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 201000 חלקי חלקות: 10.

מטרת התכנית:
הקצאת שטח למאגר מים חדש שישמש למי השקיה.

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת שטחים ליעודים השונים. א.  

הקצאת שטח למאגר מים ודרך. ב.  
להפעלתו  הדרושים  מתקנים  עבור  בנייה  זכויות  הגדרת  ג.  

של המאגר ועבור המצפור.
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה בתחום התכנית. ד.  

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

לתכנון ולבנייה גולן, קצרין 12900 טלפון:04-6969712

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

תשמ"ט - 1989.

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
261-0423699

שם התכנית: שינוי ייעוד וקביעת זכויות בנייה 
במגרש, חלקה 27 גוש -10297שפרעם

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות 
גרסת   ,261-0423699 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים 

התכנית: הוראות - 8 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

גא/ מק/ 09/ 35 שינוי 
ג/ 15653 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שפרעם רחוב: אלח'רוביה .

אלח'רוביה דרומית לדרך 79
X: 215375 קואורדינטה
Y: 744750 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 10297, מוסדר, חלקי חלקות: 27.

מגרשים:
7 - 7 בהתאם לתכנית גא/ מק/ 09/ 35

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים למגורים ומסחר, שינוי וקביעת הוראות 
וזכויות בנייה ויצירת מסגרת תכנונית למתן היתרים והרשאות.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד ממגורים למגורים ומסחר
2. שינוי וקביעת הוראות וזכויות בנייה

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

לתכנון ולבנייה גבעות אלונים, שפרעם טלפון:04-9502017

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
257-0340950

שם התכנית:שינוי יעודי קרקע
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא 
גרסת   ,257-0340950 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  העמקים 

התכנית: הוראות - 21 תשריט - 12
איחוד  לעריכת  הוראות  הקובעת  תכנית  וחלוקה:  איחוד 

וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 8588 שינוי 

ג/ 10256 שינוי 
ג/ 20811 שינוי 
ג/ 13456 שינוי 

גנ/ 17894 שינוי 
ג/ 1231 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אזור התעשיה שמצפון לכפר כנא , בצמידות לדרך מס' 77

X: 231700 קואורדינטה
Y: 740700 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 17385 חלקות במלואן: 3, 4, 8, 63, 66, 69, 72, 75, 78.

גוש: 17385 חלקי חלקות: 10, 13, 30, 31, 57, 60, 82.
גוש: 17464 חלקי חלקות: 67, 106.

מטרת התכנית:
כנא,  כפר  אז"ת  בתחום  לתעשיה  קרקע  חטיבת  השלמת 

בצמידות לאז"ת משהד.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מחקלאי לתעשיה קלה ומלאכה, מבני ציבור, שצ"פ 

ודרכים מוצעות.
התווית מערכת דרכים.

שינוי משטח ציבורי פתוח לדרך.

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

טלפון:04-6468585

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':219-0293134

שם התכנית:ג/22442 - בריכת כבירה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
גולן  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
גרסת   ,219-0293134 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  
תממ/ 2/ 3 כפיפות  

תמא/ 35/ 1 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  
תמא/ 3/ 11/ ב אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מצפון-מערב למושב אודם

X: 269850 קואורדינטה
Y: 791325 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 202010 חלקי חלקות: 14, 16, 23.

מטרת התכנית:
הסדרה בריכות מים קיימות של חברת "מקורות": בריכת כבירה.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדרת תא שטח בייעוד שמורת טבע למתקן הנדסי.    .1

הגדרת תאי שטח לטיפול נופי בייעוד שמורת טבע.   .2
הקלה בקו הבניין של דרך ראשית מס' 96 מ- 100 מ' מהציר    .3

ל- 28 מ' מציר הדרך.
קביעת השימושים המותרים בכל תא השטח.   .4

קביעת זכויות והוראות בנייה.   .5

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

לתכנון ולבנייה גולן, קצרין 12900 טלפון:04-6969712

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

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':262-0423798

שם התכנית: ג/22996, שינוי ייעוד משטח תעשייה 
ומלאכה למסחר ומשרדים - סח'נין

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 262-0423798. גרסת 

התכנית: הוראות - 13 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 13699 שינוי 
ג/ 6342 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סח'נין, אזור תעשייה

X: 229535 קואורדינטה
Y: 752400 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 19270, מוסדר, חלקות במלואן: 131.

מטרת התכנית:
ושינוי  מסחר  לשטח  ומלאכה  תעשייה  משטח  ייעוד  שינוי 

בהוראות וזכויות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח תעשיה ומלאכה לשטח מסחר.   .1

הגדלת אחוזי בנייה.   .2
שינוי בקו בניין תת קרקעי לפי המסומן בתשריט, קו בניין    .3
קרקעית  תת  קומה  עבור  מיועד  בתשריט  המסומן  אפס 

בלבד, תותר חניה עילית )לא מקורה( בקו בניין אפס.
הגדלת תכסית קרקע.   .4
הגדלת מס' הקומות.   .5
הגדלת גובה מבנה.   .6

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

לתכנון ולבנייה לב הגליל, סח'נין טלפון:04-6746740

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

תשמ"ט - 1989.

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
257-0446674

שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בנייה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא 
גרסת   ,257-0446674 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  העמקים 

התכנית: הוראות - 21 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 16578 שינוי 
ג/ 11136 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אכסאל, דרום איכסאל

X: 230647 קואורדינטה
Y: 731726 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 16906, מוסדר, חלקי חלקות: 27, 84.

מטרת התכנית:
הסדרת מגרש בייעוד משולב למגורים ומסחר ושינוי הוראות 

וזכויות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ומסחר

2. הגדלת אחוזי בנייה
3. תוספת יחידת דיור

4. שינוי קווי בניין
5. הגדלת תכסית בינוי

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

טלפון:04-6468585

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

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

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':208-0322883

שם התכנית: ג/23095 מגרש 4 אזה"ת מזרחי כרמיאל 
- מוסך סגול

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

208-0322883, גרסת התכנית: הוראות - 15 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסות לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
ג/ בת/ 299 שינוי 

ג/ 4132 שינוי 
ג/ בת/ 199 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כרמיאל רחוב: שחם 1, אזור תעשיה מזרחי כרמיאל

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19147 חלקי חלקות: 6.

גוש: 19165 חלקי חלקות: 2.
X: 231438 קואורדינטה
Y: 758622 קואורדינטה

מגרשים:
4 - 4 בהתאם לתכנית ג/ בת/ 299

מטרת התכנית:
שינוי בהוראות תוכנית..

עיקרי הוראות התכנית: 
גישה מדרך מס' 200.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3170 עמוד  התשע'ו,   ,7198 הפרסומים  ובילקוט   20/11/2015

בתאריך 03/02/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
כרמיאל, שד קק"ל 100 כרמיאל 20100 טלפון:04-9085671, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.iplan.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
211-0357541

שם התכנית:מתחם אבו מאהר נצרת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 211-0357541, 

גרסת התכנית: הוראות - 14 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק הירדן

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג/ 19704

שם התכנית:מתאר תל קציר
והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 19704 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 11790 שינוי 
ג/ 1593 פירוט 

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

תמא/ 13 כפיפות 
תמא/ 35/ 1 כפיפות 

תמא/ 3/ 11/ ב כפיפות 
תמא/ 12/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל קציר רחוב:.

גושים וחלקות:
גוש: 15205 חלקות במלואן: 26, 32, 35.
גוש: 15205 חלקי חלקות: 23 - 25, 29.

גוש: 15710 חלקות במלואן: 4 - 7, 13, 31 - 33.
גוש: 15710 חלקי חלקות: 2 - 3, 12, 14, 20, 22, 36.

גוש: 15713 חלקי חלקות: 7.
גוש: 15718 חלקות במלואן: 2 - 9, 12 - 13.

גוש: 15718 חלקי חלקות: 10 - 11, 14.
X: 258100 קואורדינטה
Y: 734800 קואורדינטה

מטרת התכנית:
רה -תכנון לשטח הישוב הוותיק והתכנון שכונת ההרחבה של 

הישוב תל קציר.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. תוספת 84 מגרשים למצב המאושר לפי תכנית מס' ג/ 11790.

2. חלוקת חלק מאזור המגורים הקיים למגרשים.
3. הגדרת מגרשי בנייה חדשים.

4. הסדרת התנועה והחנייה בכל שטח הקיבוץ.
5. הגדרה מחודשת של האזור הציבורי.

6. ביטול שלוחת מגורים מתוכננת והוספתה באזור אחר.
7. הגדרת שטח וזכויות לתיירות.

8. הגדרת זכויות למסחר.
9. קביעת הנחיות לבנייה ולעיצוב אדריכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9046 עמוד  התשעו,   ,7320 הפרסומים  ובילקוט   19/08/2016

בתאריך 15/08/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
עמק הירדן, טלפון:04-6757636, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

 .www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון
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מטרת התכנית:
ירושלים-  מרחוב  העתיקות  תל  למגרש  גישה  שביל  הסדרת 

עפולה.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד ממגורים ומסחר ומשטח למבני ציבור לשביל    .1

להולכי רגל לגישה לתל עתיקות.
מתן הוראות והנחיות בהתאם.  .2

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2174 עמוד  התשעו,   ,7171 הפרסומים  ובילקוט   18/12/2015

בתאריך 23/12/2015

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
עפולה, חנקין יהושע 47 עפולה 18100 טלפון:04-6520344, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.iplan.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':260-0469908

שם התכנית: ג/23253 שינוי ייעוד ממגורים א', 
למגורים ומסחר -סאג'ור

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בקעת 
בית הכרם מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 260-0469908, 

גרסת התכנית: הוראות - 7 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 18365 שינוי 
ג/ 2085 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סאג'ור, דרום-מזרח הכפר סאג'ור

X: 233025 קואורדינטה
Y: 760675 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 19172 חלקי חלקות: 69.
גוש: 19173 חלקי חלקות: 63, 64, 65.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ומסחר - סאג'ור.

עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד למגורים ומסחר.

שכונתיים  בריאות  שירותי  שכונתי,  מסחר  שימושי  תוספת 
ומשרדים.

קביעת זכויות בנייה

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 3149 שינוי 
ג/ 12521 שינוי 
ג/ 5194 שינוי 

ג/ 11810 כפיפות 
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

יישוב: נצרת רחוב: אזור תעשיה נצרת.
גושים וחלקות:

גוש: 16561 חלקי חלקות: 13, 16.
X: 228300 קואורדינטה
Y: 732850 קואורדינטה

מטרת התכנית:
למתחם  ולגיטימציה  מתחם  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת 

קיים למסחר ותעסוקה.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד לאזור מסחר ותעסוקה

התווית מערכת דרכים.
ביטול דרך

קביעת הוראות בנייה ,קווי בנין ,אחוזי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5636 עמוד  התשעז,   ,7497 הפרסומים  ובילקוט   26/05/2017

בתאריך 07/05/2017

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

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':215-0354332

שם התכנית:ג/22789 הסדרת שביל גישה לתל עתיקות
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': -215

0354332, גרסת התכנית: הוראות - 18 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 6569 שינוי 
ג/ 12567 כפיפות 
ג/ 18647 כפיפות 

עפ/ מק/ 6029/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עפולה רחוב: ירושלים מרכז העיר.

גושים וחלקות:
גוש: 16663 חלקות במלואן: 183, 184, 185, 199.

גוש: 16663 חלקי חלקות: 11.
X: 227527 קואורדינטה
Y: 723596 קואורדינטה
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טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה 
מעלה החרמון, מסעדה 12439 טלפון:04-6983608, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מרום הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':209-0341818

 שם התכנית:ג/22727, מושב דלתון - 
שינוי ייעוד קרקע בנחלה מס' 99

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרום 
הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 209-0341818, גרסת 

התכנית: הוראות - 21 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 12564 שינוי 
ג/ 5064 שינוי 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דלתון רחוב: בשכונה הצפונית במושב דלתון

X: 245850 קואורדינטה
Y: 769470 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 14036 חלקי חלקות: 15.
גוש: 14058 חלקי חלקות: 11.
גוש: 14059 חלקי חלקות: 19.

מטרת התכנית:
הוספת שימושים וזכויות בנייה של פעילות לא חקלאית ביעוד 

מגורים בישוב כפרי בנחלה מס' 99 במושב דלתון.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד קרקע ממבני משק למגורים בישוב כפרי. א.  

 4 מ-  מגורים  בייעוד  והאחורי  הצידי  הבניין  בקו  שינוי  ב.  
מ' ל- 3 מ' וקביעת קווי בניין בייעוד מבני משק בהתאם 

למצויין בתשריט מצב מוצע.
הוספת יחידת דיור קטנה. ג.  

קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח. ד.  
קביעת זכויות והוראות בנייה. ה.  

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

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

לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם, כרמיאל טלפון:04-9580693

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה חרמון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':256-0342428

שם התכנית:שינוי תוואי דרכים והחלפת שטחים בין 
שצ"פ ומגורים במגדל שמס

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

256-0342428, גרסת התכנית: הוראות - 23 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 9858 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תממ/ 2/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בשכונה צפונית של מגדל שמס

X: 272028 קואורדינטה
Y: 797760 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הסדרת מערך הדרכים בשכונה צפונית לישוב מג'דל שמס.

עיקרי הוראות התכנית:
-1 שינוי ייעוד משטח ללא ייעוד לאזור מגורים א' ושטח דרך.

-2 שינוי ייעוד משטח ללא ייעוד לשטח ציבורי פתוח.
-3 שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים א' 

-4 שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך ולהפך.
-5 שינוי ייעוד משטח מגורים ג' לשטח דרך ולהפך.

-6 שינוי ייעוד מבנה ציבורי ליעוד דרך.
-7 שינוי ייעוד ממגורים א' לשטח דרך משולבת. 

-8 שינוי ייעוד משטח דרך ושטח ציבורי פתוח למגורים ג'.
-9 שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח דרך.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5320 עמוד  התשעו,   ,7252 הפרסומים  ובילקוט   13/05/2016

בתאריך 20/04/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
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גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 18947 חלקות במלואן: 283, 284.
גוש: 18947 חלקי חלקות: 179, 277, 278, 280, 281, 286, 287.

גוש: 18948 חלקות במלואן: 67.
גוש: 18948 חלקי חלקות: 55, 147.

גוש: 18991 חלקות במלואן: 136, 137, 138, 139, 154, 155, 156, 
 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,160 ,159 ,158 ,157
 ,192 ,191 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176
 ,208 ,206 ,205 ,204 ,202 ,201 ,200 ,199 ,198 ,196 ,195 ,194 ,193

.228 ,219 ,216 ,212 ,211 ,210
גוש: 18991 חלקי חלקות: 140, 161, 162, 163, 164, 165, 182, 197, 
.227 ,226 ,223 ,222 ,221 ,220 ,218 ,217 ,215 ,214 ,213 ,209 ,207 ,203

X: 227669 קואורדינטה
Y: 756450 קואורדינטה

מגרשים:
10 - 74 בהתאם לתכנית כר/ מק/ 11053/ 16

מטרת התכנית:
ניוד זכויות בנייה בין מגרשי המגורים, מבלי לשנות את הסה"כ 

הכולל המותר לבנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
1. קביעה מחדש של זכויות הבנייה למגרשים.

2. שינוי גודל מגרש מינימלי ל- 430 מ"ר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3213 עמוד  התשע'ו,   ,7199 הפרסומים  ובילקוט   26/02/2016

בתאריך 08/02/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
כרמיאל, שד קק"ל 100 כרמיאל 20100 טלפון:04-9085671, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.iplan.gov.il

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

מחוז דרום

מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי: נגב מזרחי,גלילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':652-0366104

שם התכנית: הרחבת שגב שלום-שכונות נחל צאן - 
תכנית צפונית )שגב שלום מערב(

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
מזרחי מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 652-0366104, גרסת 

התכנית: הוראות - 23 תשריט - 23
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
לתכנון ולבנייה מרום הגליל, מירון 13910 טלפון:04-6919806

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: כרמיאל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':208-0259473

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

208-0259473, גרסת התכנית: הוראות - 18 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסות לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 4979 שינוי 
ג/ 11053 שינוי 

כר/ מק/ 11053/ 16 שינוי 
כר/ מק/ 11053/ 20 שינוי 

ג/ 21056 כפיפות 
גנ/ 17007 כפיפות 

208-0318188 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כרמיאל רחוב: נחליאלי 30.

יישוב: כרמיאל רחוב: אנקור 29.
יישוב: כרמיאל רחוב: נחליאלי 40 , 36.

יישוב: כרמיאל רחוב: אנקור 20, 40, 42, 24, 32, 24, 35, 30, 34, 36.
יישוב: כרמיאל רחוב: נחליאלי 39.

יישוב: כרמיאל רחוב: אנקור 37 , 38 , 39 , 44 , 24 , 43 , 74 , 41.
יישוב: כרמיאל רחוב: נחליאלי 50.

יישוב: כרמיאל רחוב: אנקור 24 , 28 , 54.
יישוב: כרמיאל רחוב: נחליאלי 34.

יישוב: כרמיאל רחוב: אנקור 72.
יישוב: כרמיאל רחוב: נחליאלי 34.

יישוב: כרמיאל רחוב: אנקור 45.
יישוב: כרמיאל רחוב: נחליאלי 38.

יישוב: כרמיאל רחוב: אנקור 31 , 46 , 47 , 48 , 80.
יישוב: כרמיאל רחוב: נחליאלי 28.

יישוב: כרמיאל רחוב: אנקור 49.
יישוב: כרמיאל רחוב: נחליאלי 30 , 32 , 36 , 37 , 48 , 48 , 46 , 35.

יישוב: כרמיאל רחוב: אנקור 78 , 82.
יישוב: כרמיאל רחוב: נחליאלי 138.

יישוב: כרמיאל רחוב: אנקור 76.
יישוב: כרמיאל רחוב: נחליאלי 28 , 41 , 42 , 40 , 43 , 46.

יישוב: כרמיאל רחוב: אנקור 51 , 24 , 26.
יישוב: כרמיאל רחוב: נחליאלי 32.

יישוב: כרמיאל רחוב: אנקור 24 , 33 , 52.
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קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב ארכיטקטוני.  .5
קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות לישום התכנית.  .6

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  .7

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מזרחי, טלפון:08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי: נגב מזרחי, גלילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':652-0399329

שם התכנית: ערערה בנגב - שכונה 10
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
מזרחי מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 652-0399329, גרסת 

התכנית: הוראות - 24 תשריט - 19
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
7/ במ/ 176 שינוי 

3 /310 /02 /7 שינוי 
374 /03 /7 שינוי 

7/ 03/ 313/ 1/ א שינוי 
12 /310 /02 /7 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ערערה בנגב 

בדרום היישוב ערערה בנגב, בתחומי היישוב ומחוץ לגבולות 
תחום שיפוט המועצה המקומית ערערה בנגב, בשטח גלילי, עם 

קישוריות להתחברות צפונה אל היישוב הקיים
X: 201596 קואורדינטה
Y: 561347 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גושים בשלמות: 4/100083, 1/100084, 1/100087.
גוש: 13/100084 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100787 חלקי חלקות: 3, 85, 86.
גוש: 100083 חלקי חלקות: 999.
גוש: 100084 חלקי חלקות: 999.
גוש: 100533 חלקי חלקות: 999.

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
7/ במ/ 194 שינוי 
7/ במ/ 20 שינוי 

4 /220 /02 /7 שינוי 
2 /220 /02 /7 שינוי 
1 /220 /02 /7 שינוי 

13 /220 /02 /7 שינוי 
7/ מק/ 2023/ א שינוי 
19 /220 /02 /7 שינוי 
17 /220 /02 /7 שינוי 

220 /02 /7 שינוי 
236 /02 /11 החלפה 

תמא/ 22 כפיפות 
תממ/ 4/ 14/ 23/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בחלק המערבי של הישוב שגב שלום, מצפון-אזור התעשייה, 

ממערב-נחל צאן, מדרום-שטח פתוח.
X: 184000 קואורדינטה
Y: 567000 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39772 חלקי חלקות: 34.
גוש: 39773 חלקי חלקות: 1, 3.

גוש: 39805 חלקי חלקות: 53, 54, 62.
גוש: 39844 חלקות במלואן: 46.
גוש: 39844 חלקי חלקות: 2, 47.
גוש: 39845 חלקות במלואן: 9.

גוש: 39845 חלקי חלקות: 2, 3, 6.
גוש: 100427 חלקות במלואן: 141.

מטרת התכנית:
עד  מערבה  הקיים  הישוב  להרחבת  תכנונית  מסגרת  יצירת 
התכנית  שטח  בכל  ושימושים  יעודים  קביעת  ע"י  צאן,  נחל 
כדי לפתור מצוקת המגורים הקיימת  דרכי הגישה,  והתוויית 
ביישוב שגב שלום, תוך מתן מענה לגידול האוכלוסייה הצפוי 

ביישוב.

עיקרי הוראות התכנית:
מרכז  פתוח,  ציבורי  שטח  מיעוד  הקרקע  ייעוד  שינוי   .1
פסולת,  לסילוק  אתר  עלמין,  בית  מלאכה,  אזור  תחבורה, 
ליעוד מגורים א', מגורים ב', אזור מגורים מתארי, מסחר, 
ומוסדות  ומבנים  תעסוקה  מסחר  ציבור,  ומוסדות  מבנים 
שטח  פתוחים,  שטחים  ותחבורה,  תעסוקה  מסחר  ציבור, 
חניון,  דרכים,  נחל,  ונופש,  ספורט  אזור  ציבורי פתוח,יער, 

שביל. 
קביעת מגוון השטחים הפתוחים בתכנית לסוגיהם, לרבות   .2
לרווחת  לפיתוחם  ו/או  לשמירתם  וההנחיות  ההוראות 

הציבור.
הדרכים  מערכות  לפיתוח  והנחיות  הראות  קביעת   .3
והתקשורת  החשמל  הביוב,  המים,  הניקוז,  והתחבורה, 

בשטח התכנית.
יח"ד  מס'  קרקע,  תכסית  בנין,  קווי  בנייה,  זכויות  קביעת   .4

בכל מגרש, שימושים והנחיות בנייה.
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
602-0186296

שם התכנית: "אלמוג"- מגורים לעובדי בתי מלון באילת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 602-0186296, 

גרסת התכנית: הוראות - 28 תשריט - 18
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
47 /101 /02 /2 שינוי 

101 /02 /2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אילת.

צפון אילת, מערבית לשדרות התמרים ודרומית לרח' ההשכלה.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 40010 חלקי חלקות: 197.
גוש: 40027 חלקי חלקות: 3, 5, 6.

גוש: 40146 חלקי חלקות: 1.
X: 194800 קואורדינטה
Y: 386500 קואורדינטה

מגרשים:
19 - 22 בהתאם לתכנית 47/101/02/2

מטרת התכנית:
איחוד מגרשים וקביעת ייעוד דיור מיוחד. א.  

תוספת שימושים והוראות ליעוד דיור מיוחד. ב.  
תוספת יחידות דיור וזכויות בנייה. ג.  

בניין  קווי  וקביעת  בתוכנית  הקבועים  בנין  בקווי  שינוי  ד.  
למרפסות זיזיות.

מבנה  גובה  וכן  קומות   8 מקסימלי  קומות  מס'  קביעת  ה.  
מקסימלי בשני מבנים.

ביטול זכות מעבר למסדרון טכני בגבול הדרומי של המגרש. ו.  

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד מגרשים 1,2,3,4,5,6,7,8,9,20,21,22 לתא שטח 601. א.  

אזור  מיוחד;  מגורים  אזור  המאושרים:  היעודים  שינוי  ב.  
מיועד להקמת מבנה לרווחת הדיירים; 

שביל הולכי רגל; ליעוד דיור מיוחד.  
תוספת שימושים באיזור המיועד לרווחת הדיירים. ג.  

תוספת 40 יח"ד ל 384 יח"ד מאושרות, סה"כ 424 יח"ד. ד. 
 1057.41 תוספת  למגורים:  עיקריות  בנייה  זכויות  תוספת  ה.  

מ"ר ל-7,342.59 מ"ר המאושרים, סה"כ 8,400 מ"ר.
מ"ר   900 תוספת  למגורים:  שירות  בנייה  זכויות  תוספת  ו.  

ל-4,900 מ"ר המאושרים, סה"כ 5,800 מ"ר. 
ומרפסות  לממ"דים  שירות  שטחי  כוללים  אלו  )שטחים   

זיזיות שנבנו בהיתר(
הדיירים:  לרווחת  למבנים  עיקריות  בנייה  זכויות  תוספת  ז.  

תוספת 200 מ"ר ל-800 מ"ר המאושרים, סה"כ 1,000 מ"ר.

מטרת התכנית:
תכנית להקמת שכונה של 1,390 יח"ד בדרום הישוב - ערערה 
מגרשים   443 של  ובהיקף  דונם  כ-1,035  של  שטח  על  בנגב, 
למגורים, מתוכם 19 מגרשים לבנייה רוויה עם חזית מסחרית, 
וקביעת מגרשים לבניית דרכים, מבני ציבור, מסחר ומשרדים 

ומערך שצ"פ לשימוש תושבי השכונה ושכונות סמוכות

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט:   .1

מיעוד שטח לתכנון בעתיד ל: מגורים א', מגורים ב',    -
מסחר ומשרדים, מבנים ומוסדות ציבור, שטח לתכנון 
בעתיד, עירוני מעורב, מתקנים הנדסיים, דרך מוצעת, 
תחבורה, חניון, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים, 

נחלים. 
מיועד דרך ל: עירוני מעורב, שטחים פתוחים.   -

א',  מגורים  ל:  יבשה  פסולת  לסילוק  אתר  מיעוד    -
ציבור,  ומוסדות  מבנים  ומשרדים,  מסחר  ב',  מגורים 
עירוני מעורב, דרך מוצעת, חניון, שטח ציבורי פתוח, 

שטחים פתוחים, נחלים. 
שטחים  מוצעת,  דרך  ל:  פתוח  ציבורי  שטח  מיעוד    -

פתוחים, עירוני מעורב.
מגרשים  קביעת  יח"ד.   1,390 להקמת  מגרשים  קביעת    .2
ומוסדות  למבנים  מגרשים  קביעת  ומשרדים,  למסחר 
ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים פתוחים, דרכים, 
חניונים, מגרשים לפיתוח נופי, מתקנים הנדסיים ומגרשים 

להסדרת פשט נחלים.
קביעת שטחי בנייה למגורים א' בהיקף של 1124 יח"ד.   .3

קביעת שטחי בנייה למגורים ב' בהיקף של 266 יח"ד, וכן    .4
קביעת שטחי בנייה לחזית מסחרית.

קביעת שטחי בנייה למבנים ומוסדות ציבור.   .5
קביעת שטחי בנייה למסחר ומשרדים.   .6

קביעת שטחי בנייה למתקנים הנדסיים.   .7
קביעת שטחי בנייה לתחבורה.   .8

קביעת שטחי בנייה בשטחים ציבוריים פתוחים.   .9
קביעת קווי בניין.   .10

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   .11
הפתוחים  השטחים  לפיתוח  והנחיות  הוראות  קביעת    .12

הציבוריים והשטחים למבני ציבור.
קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי לרבות פרוט חומרי גמר.   .13

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מזרחי, טלפון:08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.
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עיקרי הוראות התכנית:
לסה''כ  העיקרי  לשטח  בנייה  זכויות  מ''ר   29,920 הוספת  א.  

49,000 מ''ר שטחים עיקריים. 
לסה''כ  השרות  לשטחי  בנייה  זכויות  מ''ר   21,002 הוספת  ב.  

30,267 מ''ר למטרות שרות. 
הוספת 77 יח''ד ל- 159 יח''ד המותרות לסה''כ 236 יח''ד  ג.  

בתא שטח. 
תוספת 18 קומות מגורים+קומה טכנית מעל מפלס הכניסה  ד.  

ו-2 קומות מתחת למפלס הכניסה. 
סה''כ יותרו 33 קומות מעל הקרקע ו–3 קומות מתחת לקרקע.   

הוספת שימושים לרווחת הדיירים.  ה.  
הקמת בריכות שחייה בדירות גג וגן.  ו.  

הגדלת צפיפות ל- 29,55 יח''ד לדונם.  ז.  
קביעת בינוי חדש.  ח.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5125 עמוד  התשעז,   ,7485 הפרסומים  ובילקוט   07/04/2017

בתאריך 18/04/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
טלפון:08-8545304,   77100 אשדוד   10 העברי  הגדוד  אשדוד, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

.www.iplan.gov.il

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
604-0389080

שם התכנית: מגדלי רואיל מרינה אשקלון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,604-0389080 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אשקלון 

התכנית: הוראות - 15 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
179 /03 /11 שינוי 

115 /101 /02 /4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אשקלון רחוב: יפה נוף 3, אשקלון

X: 158078 קואורדינטה
Y: 620831 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 1938 חלקי חלקות: 147.
גוש: 1940 חלקי חלקות: 63.

מגרשים:
3 - 3 בהתאם לתכנית 11/ 03/ 179

שינוי קו בנין בגבול הדרומי מ-5.0 מ' ל- 0.0 מ'.  ח.  
קו בניין קדמי )לרח' ההשכלה( עבור מרפסות זיזיות יהא  ט.  

3.0 מ'.
קו בניין צידי )לשד' התמרים( עבור מרפסות זיזיות יהא 3.0  י.  

מ'.
במבנים מס' 3 ו- 4 מס' קומות מקסימלי יהא 8 קומות. יא.  

במבנים מס' 3 ו- 4 גובה מקסימלי יהא 30 מ'. יב.  
ביטול רצועה טכנית באיזור הדרומי של המגרש. יג.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8475 עמוד  התשעו,   ,7299 הפרסומים  ובילקוט   14/07/2016

בתאריך 07/07/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 
רשאי  וכל המעוניין  טלפון:08-6367114,  אילת   1 הנגב  חטיבת 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
27 /113 /03 /3

שם התכנית: תוספת זכויות בנייה ויח''ד לתא שטח 
מס' 101 ברובע מע''ר דרום

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 3/ 03/ 113/ 27 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
3/ מק/ 2179 שינוי 

11 /113 /03 /3 שינוי 
98 /101 /02 /3 כפיפות 
96 /101 /02 /3 כפיפות 
62 /101 /02 /3 כפיפות 
85 /101 /02 /3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אשדוד רחוב: דיין משה .

תא שטח מס' 101 )מגרשים מ-18, מ-19 עפ"י תב"ע 3/מק/2179( 
בקטע המערבי של של המערבי מע"ר דרום אשדוד, חלקה 39 

בגוש 2019

גבולות התכנית: 
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
גוש: 2019 חלקות במלואן: 39.

גוש: 2019 חלקי חלקות: 37.

גוש: 2072 חלקי חלקות: 89.
X: 165325 קואורדינטה
Y: 633325 קואורדינטה

מגרשים:
מ-19 בהתאם לתכנית 3/ מק/ 2179

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שני מגדלי מגורים ע''י תוספת 

זכויות בנייה, קומות, יח''ד וקביעת הנחיות והוראות בנייה. 
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גוש: 38002 חלקות במלואן: 82.
גוש: 38002 חלקי חלקות: 8, 157.

מטרת התכנית:
הריסת מבנה קיים בן קומה אחת והקמת בנין מסחר ומגורים 

ברח' הרצל פינת גרשון עיר עתיקה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע: מ–"אזור מסחרי א'" ל–"מגורים ומסחר".   .1

הסדרת רוחב הדרך.   .2
שינוי ייעוד מ-"דרך" ל- "שטח ציבורי פתוח"   .3

ביטול קולונדה.   .4
קביעת שימושים מותרים.   .5

קביעת מס' יח"ד ל- 6 יח"ד.   .6
)עיקרי+שירות+ממ"דים(  מקסימליות  בנייה  זכויות  שינוי    .7

למגורים ומסחר.
קביעת זכויות בנייה למרפסות בלבד.   .8

קביעת תכסית מקסימלית.   .9
קביעת גובה מבנה מקסימלי.    .10

קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.   .11
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   .12

קביעת מבנה קיים להריסה.   .13

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 

שבע, בגין מנחם 2 באר שבע טלפון:08-6463807

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: דימונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
607-0359828

שם התכנית: דימונה צפון מזרח - שלב ב'
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,607-0359828 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  דימונה 

התכנית: הוראות - 32 תשריט - 24
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
25/ במ/ 40 כפיפות 

32 /101 /02 /25 כפיפות 

מטרת התכנית:
הסדרת מצב קיים, קביעת מס' יח"ד, שינוי ייעוד, הוספת זכויות 

הבנייה ומס' קומות למבנה מגורים ברחוב יפה נוף 3 אשקלון.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת 4 קומות על מבנה הצפוני )שלב ב'(.  .1

קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה.  .2
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  .3

קביעת מס' יח"ד: סה"כ 394 , קיימות ובנויות לפי ההיתר   .4
302 יח"ד, תוספת של 92 יח"ד.

ודירות"  נופש  מגורים  מלונאות  מ"איזור  ייעוד  שינוי   .5
למגורים ד'. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

אשקלון, הגבורה 7 אשקלון טלפון:08-6792355

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
605-0232959

שם התכנית: מגורים ומסחר ברחי הרצל פינת גרשון 
עיר עתיקה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,605-0232959 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  שבע  באר 

התכנית: הוראות - 66 תשריט - 31
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

6 /177 /03 /5 שינוי 
177 /03 /5 שינוי 

8 /177 /03 /5 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר שבע רחוב: הרצל 41.

X: 180025 קואורדינטה
Y: 572375 קואורדינטה

גושים וחלקות:
לא מוסדר:

גוש: 38001 חלקי חלקות: 6, 10.
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ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
דימונה, שד הנשיא 1 דימונה 8600 טלפון:08-6563182

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: קרית גת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
606-0219386

שם התכנית: תעשיה ומלאכה באזור תעשייה קריית גת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 606-0219386, 

גרסת התכנית: הוראות - 33 תשריט - 21
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

47 /104 /03 /9 שינוי 
4 /104 /03 /9 שינוי 

5 /39 /9 כפיפות 
תתל/ 3/ 4/ 9/ א כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית גת רחוב: כסלו .

שטח המגרשים ממוקמים ברח' כסלו, אזור תעשייה, קריית גת.
גושים וחלקות:

מוסדר:
 גוש: 5841 חלקות במלואן: 2, 3, 25, 26, 33.

גוש: 5841 חלקי חלקות: 24.
גוש: 5842 חלקות במלואן: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

.32 ,31 ,16
גוש: 5842 חלקי חלקות: 33, 34, 35.

X: 178950 קואורדינטה
Y: 612100 קואורדינטה

מגרשים:
1 - 2 בהתאם לתכנית 9/ 03/ 104/ 47

מטרת התכנית:
שינוי זכויות והנחיות בנייה לתאי שטח מס' 1, 54-64 ו- 15-17 
על מנת להסדיר מצב קיים של מגרשי תעשיה, תעשיה קלה 

ומלאכה ברח' כסלו, אזור התעשייה קריית גת. 

עיקרי הוראות התכנית:
לתעשייה,   75 מס'  הנדסי  מתקן  מגרש  של  ייעוד  שינוי    .1
)שטחי   שטח  לתאי  וחלוקתו  ומלאכה  קלה  תעשיה 
השלמה( מס' 101, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 
'מבנים  בייעוד  נשאר   1000 שטח  תא   ,254  ,255  ,155  156

ומוסדות ציבור'. 
איחוד של מגרשי תעשיה ומלאכה מס' 1 ו-2 לפי תכנית    .2

מס' 4/104/03/9.
חלוקה של מגרש תעשיה ומלאכה מס' 001 לפי תכנית מס'    .3

47/104/03/9 ל-2 מגרשים מס' 15 ו-17. 
עבור תאי השטח המורחבים:  

34 /101 /02 /25 כפיפות 
101 /02 /25 כפיפות 

607-0166876 כפיפות 
תמא/ 14/ 4 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תממ/ 4/ 14/ 23 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תמא/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דימונה

שלוחה  על  העיר,  של  מזרחי  הצפון  בחלק  ממוקמת  התכנית 
הנמצאת מעל נחל דימונה.

X: 205000 קואורדינטה
Y: 555800 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100089 חלקי חלקות: 1.
גוש: 100088 חלקי חלקות: 999.
גוש: 100090 חלקי חלקות: 999.
גוש: 100324 חלקי חלקות: 999.

מטרת התכנית:
הקמת שכונה חדשה בצפון מזרח העיר דימונה הכוללת אזורי 
מגורים מגורים א' ב' ו-ג'. אזורים למוסדות ציבור לחינוך ודת, 

מסחר ושצ"פ.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הנחיות לבניית שכונת מגורים הכוללת 2,725 יח"ד   .1
מתוכם: 70 יח"ד צמודות קרקע, 58 יח"ד קוטג'ים ו- 2,597 
"דירות  המוגדרות  יח"ד   650 מתוכם  רוויה  בבנייה  יח"ד 
קטנות" בשטח עד 80 מ"ר שטח עיקרי לרבות ממ"ד, זאת 

ע"פ התקנות הוראת שעה 2013.
דירות  הכוללת  מגורים  שכונת  לבניית  הנחיות  קביעת   .2

בבנייה רוויה.
קביעת הנחיות והוראות למוסדות ציבור לחינוך ולשטחי   .3

מסחר.
הנחיות לשטחים פתוחים ציבוריים, דרכים ושטחי מתקנים   .4

הנדסיים.
קביעת הוראות בינוי בשטחים המיועדים לבנייה, קביעת   .5
שמושים מותרים, הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה. לרבות 
קווי בניין, מס' קומות, התפלגות שטחי הבנייה בין הקומות, 

גובה בנייה מרבי וכיו"ב.
התווית דרכים חדשות.  .6

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  .7
קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.  .8

קביעת שמושים מותרים והוראות בנייה.  .9
קביעת הוראות לתשתיות ביוב, מים וחשמל.  .10

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
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עיקרי הוראות התכנית:
 28 קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש מס'   .1
ע"י שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ב' עד 120% שמתוכם 
974.8 מ"ר למגורים המהווים שטחים עיקרים ו- 218 מ"ר 

המהווים שטחי שירות.
שינוי ייעוד מאיזור מגורים א' למגורים ב'.  .2

קביעת 4 יח"ד במגרש.  .3
תוספת קומה שלישית במגרש.  .4

קביעת התכליות ,השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.  .5
קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.  .6

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רהט, 

רהט טלפון:08-9914874

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
618-0180539

שם התכנית:מגורים וחזית מסחרית במגרש מס' 7 
שכונה 19 רהט

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0180539, 

גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

17/ מק/ 2155 שינוי 
15 /223 /02 /17 שינוי 

1 /259 /03 /7 שינוי 
421 /03 /17 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט 7, שכונה מס' 19, רהט

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 100605 חלקות במלואן: 7.
גוש: 100605 חלקי חלקות: 67, 71.

גוש: 100231 חלקי חלקות: 1.
X: 176550 קואורדינטה
Y: 589300 קואורדינטה

הגדלת תכסית מרבית מ-35% ל- 50%.   .4
הגדלת זכויות בנייה מ–35% ל–100% )שטח עיקרי + שירות(.   .5

6. קביעת גובה מבנה ל-2 קומות עד 15 מ' מלבד ל:
תא שטח מס' 64 - מבנה ממגורות - גובה מבנה -כ-   -
המבנה  סה"כ   - מ'   15 בגובה  אנטנה  ומעליו  מ'   58

והאנטנה מעליו מתנשא לגובה של 73מ'.
תא שטח מס' 63 - מבני סילון השייכים למפעל בטון    -

- גובה סילון הגבוה ביותר 18.5 מ'.
שינוי קו בניין כמסומן בתשריט.   .7

קביעת הוראות למתן היתר בנייה.   .8
קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.   .9

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6287 עמוד  התשעז,   ,7514 הפרסומים  ובילקוט   26/05/2017

בתאריך 29/05/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קרית 
גת, קרית גת טלפון:08-6885698, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0411686

שם התכנית: מגרש 28 שכ' 29, רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט 
התכנית:  גרסת   ,618-0411686 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 6 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
402 /02 /17 שינוי 
196 /03 /17 שינוי 

15 /223 /02 /17 שינוי 
17/ מק/ 2155 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט.

בחלק הצפונית המערבית של שכונה 29 ברהט.
X: 177742 קואורדינטה
Y: 588370 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 100593, מוסדר, חלקי חלקות: 27, 28, 85.

מגרשים:
28 - 28 בהתאם לתכנית 196/03/7

מטרת התכנית:
תוספת מס' יחידות דיור , הגדלת זכויות בנייה למגורים, שינוי 

קוו בניין במגרש מס' 28 שכונה 29 רהט.
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עיקרי הוראות התכנית: 
- שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ב'.

- קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
- קביעת קווי הבניין כמסומן בתשריט.

- קביעת מס' יח"ד ל 5 יח"ד.
- קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

- קביעת תכליות ושימושים במגרש.
- קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6017 עמוד  התשעז,   ,7505 הפרסומים  ובילקוט   18/05/2017

בתאריך 15/05/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-9914874,  רהט  רהט, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0504910

 שם התכנית: תל שבע - הגדלת זכויות בנייה 
במרקם הקיים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,652-0504910 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

התכנית: הוראות - 16 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
7/ במ/ 169 כפיפות 

26 /172 /02 /7 כפיפות 
7/ במ/ 57 כפיפות 

7/ במ/ 168 כפיפות 
7/ במ/ 174 כפיפות 
7/ במ/ 191 כפיפות 

3 /378 /03 /7 כפיפות 
4 /378 /03 /7 כפיפות 

404 /03 /7 כפיפות 
381 /03 /7 כפיפות 

6 /172 /02 /7 כפיפות 
5 /172 /02 /7 כפיפות 
1 /352 /03 /7 כפיפות 
2 /381 /03 /7 כפיפות 

14 /172 /02 /7 כפיפות 
469 /03 /7 כפיפות 

16 /172 /02 /7 כפיפות 
15 /172 /02 /7 כפיפות 

137 /03 /7 כפיפות 

מטרת התכנית:
הריסת  דיור,  יח'  ומס'  תכסית   ,100% ל  בנייה  זכויות  הגדלת 

מחסן קיים וסככה קיימת ושינוי קו בניין עבור שיג.

עיקרי הוראות התכנית: 
א. הגדלת זכויות בנייה.

ב. הגדלת תכסית.
ג. הגדלת מס' יח' דיור במגרש, ע"י הוספת מבנה נוסף.

ד. הריסת מחסן קיים וסככה קיימת.
ה. שינוי קו בניין עבור שיג.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7205 עמוד  התשעז,   ,7535 הפרסומים  ובילקוט   23/06/2017

בתאריך 03/07/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-9914874,  רהט  רהט, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
618-0348862

שם התכנית:מגרש מס' 42 שכונה 27 ברהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0348862, 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

354 /03 /7 שינוי 
15 /223 /02 /17 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט רחוב: אלנור 42.

המגרש קיים בשכונה 27 ומס'ו 42 ברהט.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100487 חלקות במלואן: 25.
גוש: 100487 חלקי חלקות: 58.

X: 176449 קואורדינטה
Y: 588548 קואורדינטה

מגרשים:
42 - 42 בהתאם לתכנית 354/03/17

מטרת התכנית:
- הגדלת זכויות בנייה.

- תוספת 3 יח"ד סה"כ 5 יח"ד במגרש.
- שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.

- תוספת קומה שלישית.
- תוספת בניין מגורים שני במגרש.
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מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת זכויות בנייה וקביעת מס' יח"ד 
מרבי המותר לבנייה במגרשים למגורים בשכונות 1-16, 18, 20, 
26, 36-39 בישוב תל שבע ותוספת זכויות בנייה למבני ציבור 

בישוב וכן קביעת מגרשים חדשים למבנים ומוסדות ציבור.

עיקרי הוראות התכנית:
1. הגדלת זכויות בנייה במגרשי המגורים ובמגרשים למבני ציבור.

2. שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ב' בשכונה מס' 1. 
3. שינוי ייעוד למבנים ומוסדות ציבור.

3. קביעת מס' יח"ד מרבי למגרשי מגורים.
4. קביעת גובה מרבי לבנייני מגורים ולמבני ציבור.

5. קביעת תכסית בינוי מרבית.
6. קביעת קווי בנין.

7. קביעת הוראות ותנאים ליישום התכנית ולמתן היתר בנייה.
8. קביעת שלביות לביצוע התכנית.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מזרחי, טלפון:08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
 652-0304154

שם התכנית: מגרש 94 שכ' 31, כסייפה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0304154, 

גרסת התכנית: הוראות - 9 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
2 /248 /02 /7 שינוי 

337 /03 /7 שינוי 
1 /337 /03 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כסייפה 94, שכונה 31

גושים וחלקות:
גוש: 3/100076, מסודר, חלקי חלקות: 1.

X: 207999 קואורדינטה
Y: 572585 קואורדינטה

211 /03 /7 כפיפות 
1 /370 /03 /7 כפיפות 

18 /172 /02 /7 כפיפות 
1 /290 /03 /7 כפיפות 

290 /03 /7 כפיפות 
352 /03 /7 כפיפות 
370 /03 /7 כפיפות 

7/ 03/ 376/ 2/ א כפיפות 
378 /03 /7 כפיפות 

20 /172 /02 /7 כפיפות 
22 /172 /02 /7 כפיפות 

52/ 02/ 172/ 23/ א כפיפות 
7/ במ/ 57/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל שבע.

X: 186577 קואורדינטה
Y: 572881 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

 ,100746  ,100534  ,100399  ,100398  ,2/100059 בשלמות:  גושים 
.400588 ,400322 ,400321 ,400208 ,400048 ,400047 ,100747

גוש: 38558 חלקי חלקות: 49.
גוש: 39729 חלקות במלואן: 20, 27, 29.

גוש: 39729 חלקי חלקות: 7, 14, 17, 23, 24.
גוש: 2/100058 חלקי חלקות: 1, 8.
גוש: 4/100058 חלקי חלקות: 1, 2.

גוש: 7/100058 חלקות במלואן: 3, 7.
גוש: 7/100058 חלקי חלקות: 4.

גוש: 1/100059 חלקות במלואן: 1.
גוש: 1/100059 חלקי חלקות: 2.

גוש: 3/100060 חלקי חלקות: 1, 2, 3.
גוש: 1/100168 חלקי חלקות: 20.

גוש: 100396 חלקות במלואן: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20
 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,45 ,44 ,43

.76 ,75 ,74 ,65 ,64 ,63
גוש: 100396 חלקי חלקות: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32, 33, 34, 35, 36, 

.73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,52 ,46
גוש: 100397 חלקות במלואן: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,16
 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41
 ,75 ,74 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58

.80 ,79 ,78 ,77 ,76
גוש: 100397 חלקי חלקות: 2, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 73.

גוש: 100400 חלקי חלקות: 34, 35, 37, 40, 51.
גוש: 100727 חלקי חלקות: 1.
גוש: 100728 חלקי חלקות: 1.
גוש: 100729 חלקי חלקות: 1.
גוש: 100730 חלקי חלקות: 1.
גוש: 100743 חלקי חלקות: 1.

גוש: 500000 חלקי חלקות: 999.

גוש: 500003 חלקי חלקות: 999.

גוש: 500004 חלקי חלקות: 999.

גוש: 500005 חלקי חלקות: 999.
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עיקרי הוראות התכנית: 
- קביעת שטחי בנייה המרביים.

- קביעת מס' קומות.
- קביעת מס' יח"ד.

- שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים.
- קביעת זכויות, מגבלות והוראות בנייה.

- קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי
- קביעת התכליות והשימושים.

- קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6734 עמוד  התשעז,   ,7525 הפרסומים  ובילקוט   07/07/2017

בתאריך 14/06/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-6230966,  מזרחי,  נגב 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
652-0428656

 שם התכנית: החלפת ייעודים ציבוריים 
בין תאי שטח 909 ו–902 שכ' 2א ערערה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0428656, 

גרסת התכנית: הוראות - 13 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3 /311 /03 /7 שינוי 
10 /311 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ערערה בנגב 902, שכונה 2א ערערה

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 100084 חלקי חלקות: 9999.
גוש: 7/100084 חלקי חלקות: 5, 6, 13.

X: 203975 קואורדינטה
Y: 563730 קואורדינטה

מטרת התכנית:
לצרכים תכנוניים  בין שצ"פ לשב"צ בהתאם  החלפת שטחים 

בשכונה 2א ערערה בנגב

עיקרי הוראות התכנית:
- קביעת קווי בניין.

- קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
- קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

- קביעת זכויות, מגבלות והוראות בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6838 עמוד  התשעז,   ,7528 הפרסומים  ובילקוט   08/09/2016

מגרשים:
94 - 94 בהתאם לתכנית 337/03/7

מטרת התכנית:
התכנית המצויה מסדירה את המצב הקיים במגרש 94 שכ' 31, 

כסייפה ע"י: 
- איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים.

- הגדלת זכויות בנייה למגורים.
- תוספת מס' יחידות דיור.

- שינוי קווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית: 
- הגדלת זכויות הבנייה המרביים מ 45% ל 100%.

.94B 94 ו- 1 יח"ד לתא שטחA קביעת 2 יח"ד בתא שטח -
- קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.

- קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9331 עמוד  התשעו,   ,7327 הפרסומים  ובילקוט   28/10/2016

בתאריך 24/08/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-6230966,  מזרחי,  נגב 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
652-0305383

שם התכנית:מגרשים 100-101 שכ' א שגב שלום
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0305383, 

גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

330 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שגב שלום 101.

מגרשים 100-101 שכ א שגב שלום

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 100430 חלקות במלואן: 21, 22.
גוש: 100430 חלקי חלקות: 114.

X: 184750 קואורדינטה
Y: 567600 קואורדינטה

מגרשים:
100 - 101 בהתאם לתכנית 330/03/7

מטרת התכנית:
שלישית  קומה  ,תוספת  בנייה  אחוזי  בניין,הגדלת  קווי  שינוי 
יח"ד   8 סה"כ  מגרש  לכל  יח"ד   4 ל   2 מ  יח"ד  מס'  והגדלת 

במגרשים 100-101 שכ" א שגב שלום.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/11/2017 
 ,121 הנביאה  דבורה  רח'  פרנק,  דוד  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אופיר ברזון, מפרק 

יחד גחלים בע"מ 
 )ח"פ 514869007(

)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   19/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/11/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד רונן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דורון פוקס, מפרק 

דנקל שיווק 2000 )1999( בע"מ 
 )ח"פ 512792631(

)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   18/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נדיר 

ניסים אלפסה, מרח' האלה 3, כפר נטר, 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. 

ובילקוט הפרסומים 7337, התשעו, עמוד  בתאריך 18/06/2017 
9603, בתאריך 08/09/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-6230966,  מזרחי,  נגב 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 
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דוד לפלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז דרום  

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 39200-06-17

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

וסחר  לבניה  חברה  סמארה  סלימאן  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-229930-6,

והמבקשת: ח.י. עשוש שיווק בע"מ, ח"פ 51-404481-7, ע"י 
ב"כ עו"ד יצחק מירילאשוילי, מרח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, 
קומה 15, תל אביב 6713412, טל' 03-6425060, פקס' 03-6425061.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.10.2017 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 16.10.2017.

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

יצחק מירילשוילי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

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

אופן מיינד השקעות ומימון בע"מ 
 )ח"פ 513583047(

)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   19/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר 

ברזון, מרח' דובנוב 7, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.
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איל שטרן בע"מ 
 )ח"פ 513983833(

)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 15/11/2017 בשעה 17:00, אצל המפרק, רח' 
דוח סופי של המפרק, המראה  גדרה, לשם הגשת   ,12 לוינסון 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עדן יצחק ליטמן, עו"ד, מפרק

נגיעות של יופי בע"מ 
 )ח"פ 513953448(

)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 
המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   08/11/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשקלון,   ,15 העבודה  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שי אופיר, עו"ד, מפרק

דלתא שלוש ישראל בע"מ 
 )ח"פ 512336660(

)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 
יפו  רח'  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   31/12/2017 ביום  תתכנס 
33, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יהונתן שלמה גוטליב, עו"ד, מפרק 

ב.מ חברה לניהול שותפויות )2004( בע"מ 
 )ח"פ 513496513(

)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 08/11/2017 בשעה 17:00, במשרדי החברה, 
רח' מעלה כמון 2, כרמיאל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נפתלי יניב מטלס, עו"ד, מפרק

 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/03/2018 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נדיר ניסים אלפסה, מפרק 

דלתא שלוש ישראל בע"מ 
 )ח"פ 512336660(

)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 12/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יהונתן שלמה גוטליב, מרח' יפו 33, ירושלים, 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.

יהונתן שלמה גוטליב, עו"ד, מפרק 

ארדיה מוצרים רפואיים בע"מ 
 )ח"פ 513058933(

)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 19/09/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

שלפק, מרח' דרך הים 16, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

שלמה שלפק, מפרק 

טוקאון בע"מ 
 )ח"פ 514282185(

)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 09/11/2017 בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  הגשת  לשם  רמת השרון,   ,16 מוהליבר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/11/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד רונן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
מקסים אריאל, מפרק 

ר.י.א.ת.נ. השקעות בע"מ 
 )ח"פ 513066225(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   25/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 26/11/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד רונן, 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. 

ארז יצחקוב, מפרק 

אזוטרי בע"מ 
 )ח"פ 515035566(

)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   24/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא 

טויזר, מרח' יעקב כהן 3, באר שבע 8437402, 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 01/02/2018 
בשעה 14:00, אצל עו"ד ברק טויזר, רח' דרך בגין 132, תל–אביב-

יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

גיא טויזר, מפרק 

עסקי אויר שירותי תעופה בע"מ 
 )ח"פ 512836487(

)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 08/11/2017 בשעה 12:00, 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

ד"ר ווייפ בע"מ 
 )ח"פ 513207241(

)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 30/11/2017 בשעה 14:00, אצל המפרק, רח' בדנר 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,3
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אריה בדנר, עו"ד, מפרק

מאנה אי.די. בע"מ 
 )ח"פ 513153098(

)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 20/11/2017 בשעה 12:00, אצל ברנע ושות', עורכי 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,58 הרכבת  רח'  דין, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אילן בלומנפלד, עו"ד, מפרק 

י.ק. תשתיות בע"מ 
 )ח"פ 514120328(

)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   24/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

מקסים אריאל, 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. 
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לי-ק. יזמות בע"מ 
 )ח"פ 513980946(

)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   27/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל 

קאופמן, מרח' יערי מאיר 11, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11/12/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יעל קאופמן, מפרקת 

מוקה תקשורת בע"מ 
 )ח"פ 512945155(

)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   27/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אברהם רות, מרח' יעלים 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/11/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אברהם רות, מפרק

 

רייר דיאמונדס בע"מ 
 )ח"פ 514078443(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   26/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מידד 

רם, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/11/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד רונן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מידד רם, מפרק 

בניין שלום ושמחה ידידיה פרנקל 29 בע"מ 
 )ח"פ 515159366(

)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   07/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

אשר, מרח' הרי הגלעד 11, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/11/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

משה אשר, מפרק

 



131 ילקוט הפרסומים 7593, ח' בתשרי התשע"ח, 28.9.2017 

רהיטי שחר בע"מ 
 )ח"פ 512967688(

)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   27/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר 

איס, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/11/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שחר איס, מפרק 

מודיגן אנרגיה בע"מ 
 )ח"פ 512192006(

)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   31/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הראל 

צהל, מרח' בר כוכבא 57, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/11/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

הראל צהל, מפרק

 

גלידת סבתא בע"מ 
 )ח"פ 513814020(

)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   27/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל 

אוחיון, מרח' סאלק 6, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/11/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

גיל אוחיון, מפרק 

צ.צ. יבוא רהיטים בע"מ 
 )ח"פ 513236117(

)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   31/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון 

שגב, מרח' גבורי ישראל 8, נתניה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/11/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ציון שגב, מפרק
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רובע 6 אילת בע"מ 
 )ח"פ 514576693(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   30/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרקת  תל–אביב-יפו,   ,1 יהודה  בן  מרח'  ביקוב,  ויקטוריה 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/11/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ויקטוריה ביקוב, מפרקת

א.מ.י אלון יזמות בניה וחיזוק מבנים תמ"א 38 בע"מ 
 )ח"פ 514901412(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   07/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרקת  תל–אביב-יפו,   ,1 יהודה  בן  מרח'  ביקוב,  ויקטוריה 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/11/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ויקטוריה ביקוב, מפרקת

 

שפע רהיטים בע"מ 
 )ח"פ 513758441(

)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   27/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר 

איס, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/11/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שחר איס, מפרק 

אודם אנרגית רוח בע"מ 
 )ח"פ 514267285(

)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   03/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הראל 

צהל, מרח' בר כוכבא 57, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/11/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

הראל צהל, מפרק
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פרנצ'סקה רהיטים בע"מ 
 )ח"פ 513681148(

)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   30/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון 

חבר, מרח' פרישמן 37, חולון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/11/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שרון חבר, מפרק 

סקיורטי טכנולוגי טמיר גולן בע"מ 
 )ח"פ 514796473(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24/09/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל גורן, 

מרח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו 6423902, 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.

מיכל גורן, מפרקת 

פאנסופט בע"מ 
 )ח"פ 512131442(

)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 

נמרוד אנרגיית רוח בע"מ 
 )ח"פ 513508234(

)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   31/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,57 כוכבא  בר  מרח'  מיטין,  סטניסלב 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/11/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

סטניסלב מיטין, מפרק 

טלפד בע"מ 
 )ח"פ 514027671(

)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   30/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן 

רובינוב, מרח' הזוהר 8, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/11/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

איתן רובינוב, מפרק 
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התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מריאן 
פלצמן, מרח' המעלות 6, 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.

מריאן פלצמן, מפרק 

אמינושופ בע"מ 
 )ח"פ 515481620(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25/09/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל 

דויטש, מרח' עמק השושנים 10, נס ציונה, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

טל דויטש, עו"ד, מפרק 

גן לינה בע"מ 
 )ח"פ 514760958(

)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 14/09/2017 
ריבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

גלעד, מרח' טבנקין 25, רמת גן, 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.

ריבי גלעד, עו"ד, מפרקת 

אבו כף פאוור בע"מ 
 )ח"פ 514484559(

)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 26/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עינת דוידסון, מרח' המדע 8, הרצליה, למפרקת החברה.

שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/04/2017 
אייל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

טלמון, מרח' לינקולן 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.

אייל טלמון, עו"ד, מפרק 

קרדיוגל בע"מ 
 )ח"פ 513933036(

)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 19/09/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינת קצנל, 

מרח' מדינת היהודים 89, הרצליה, 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.

עינת קצנל, עו"ד, מפרקת 

פנטה איי בע"מ 
 )ח"פ 513858555(

)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 17/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
יהונתן בן–חור, מרח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יהונתן בן–חור, עו"ד, מפרק 

שבום )1973( בע"מ 
 )ח"פ 510665177(

)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 12/09/2017 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

עינת דוידסון, עו"ד, מפרקת 

בית קמה פאוור בע"מ 
 )ח"פ 514449248(

)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 26/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עינת דוידסון, מרח' המדע 8, הרצליה, 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.

עינת דוידסון, עו"ד, מפרקת 

מצפה רמון פאוור בע"מ 
 )ח"פ 514639327(

)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 26/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עינת דוידסון, מרח' המדע 8, הרצליה, 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.

עינת דוידסון, עו"ד, מפרקת 

יכיני פאוור בע"מ 
 )ח"פ 514449099(

)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 26/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עינת דוידסון, מרח' המדע 8, הרצליה, 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.

עינת דוידסון, עו"ד, מפרקת 

אחוזם פאוור בע"מ 
 )ח"פ 514639319(

)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 26/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עינת דוידסון, מרח' המדע 8, הרצליה, 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.

עינת דוידסון, עו"ד, מפרקת 

אלוני הבשן פאוור בע"מ 
 )ח"פ 514449131(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עינת דוידסון, מרח' המדע 8, הרצליה, 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.

עינת דוידסון, עו"ד, מפרקת 

ארז סולאר פאוור בע"מ 
 )ח"פ 514426543(

)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 26/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עינת דוידסון, מרח' המדע 8, הרצליה, למפרקת החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

עינת דוידסון, עו"ד, מפרקת 

דביר פאוור בע"מ 
 )ח"פ 514426584(

)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 26/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עינת דוידסון, מרח' המדע 8, הרצליה, 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.

עינת דוידסון, עו"ד, מפרקת

אקיוריין בע"מ 
 )ח"פ 512822578(

)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 12/11/2017 בשעה 11:00, אצל המפרקת, רח' דרך 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,23 בגין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נעמי ארגמן-שניצקי, עו"ד, מפרקת

איל ויובל ארד ייזום בע"מ 
 )ח"פ 513875492(

)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 
ארד-אילון  במשרד   ,16:00 בשעה   09/11/2017 ביום  תתכנס 
ונחמני, עורכי דין, רח' ויצמן 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

גיא זאבי, 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 המפרקת הנ"ל.

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

עינת דוידסון, עו"ד, מפרקת 

סופר סולאר פרויקטים 18 בע"מ 
 )ח"פ 514429646(

)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 26/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עינת דוידסון, מרח' המדע 8, הרצליה, 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.

עינת דוידסון, עו"ד, מפרקת 

עין חרוד )מאוחד( פאוור בע"מ 
 )ח"פ 514449164(

)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 26/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עינת דוידסון, מרח' המדע 8, הרצליה, 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.

עינת דוידסון, עו"ד, מפרקת 

שדה נחום פאוור בע"מ 
 )ח"פ 514426592(

)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 26/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עינת דוידסון, מרח' המדע 8, הרצליה, למפרקת החברה.
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בי.אי.אי.ברנשטיין השקעות ישראל בע"מ 
 )ח"פ 513462150(

)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 09/11/2017 בשעה 14:00, אצל המפרק, רח' רמת 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,93 ים 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עפר גמליאל, עו"ד, מפרק

קלרן בע"מ 
 )ח"פ 512315458(

)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 09/11/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' יעקב 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,13 כהן 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יהודה אלחנן קליין, מפרק

הדס חן השקעות בע"מ 
 )ח"פ 510911233(

)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 09/11/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' יעקב 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,13 כהן 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יהודה אלחנן קליין, מפרק

מישב - אלקטרוניקה בע"מ 
 )ח"פ 511163321(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 26/11/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
20, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  לינקולן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אייל טלמון, עו"ד, מפרק

ארד וארד שירותים והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 514896927(

)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 
ארד-אילון  במשרד   ,15:00 בשעה   09/11/2017 ביום  תתכנס 
ונחמני, עורכי דין, רח' ויצמן 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

גיא זאבי, עו"ד, מפרק

איל ויובל וארד אחזקות פרסום בע"מ 
 )ח"פ 513875484(

)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 
ארד-אילון  במשרד   ,14:00 בשעה   09/11/2017 ביום  תתכנס 
ונחמני, עורכי דין, רח' ויצמן 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

גיא זאבי, עו"ד, מפרק

פיפל פליי בע"מ 
 )ח"פ 514620582(

)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 25/11/2017 בשעה 16:00, אצל עו"ד שלי נחון, רח' 
יגאל אלון 65, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה נור, מפרק

שאי הירקון מס' 96 בע"מ 
 )ח"פ 514104546(

)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 14/11/2017 בשעה 10:00, במשרדי מלונות דן, רח' 
הירקון 111, 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.

יצחק נח גרינוולד, מפרק
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דינטקס בע"מ 
 )ח"פ 511983660(

)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 
ד"ר  רח'  10:00, אצל המפרק,  12/11/2017 בשעה  ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,29 שוויצר  אלברט 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ישראל מנדל, מפרק

הקרן לקידום ריקודים סלוניים בישראל 
 )ע"ר 580541282(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,24/09/2017 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את לי-און ישראלי, מרח' דרך בגין 132, 

תל–אביב-יפו, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  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.

לי-און ישראלי, מפרק 

מוסך דור-רם בע"מ
)ח"פ 51-388810-7(

)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 2.11.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, מוסך רמי לוי, 
מרכז ספיר 6, רח' בית הדפוס, גבעת שאול, ירושלים, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

רמי לוי, מפרק  

גן הרצל יזמות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-229744-1(

)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 
גרופ,  פרשקובסקי  במשרדי   ,12.00 בשעה  ביום 4.12.2017,  תתכנס 
שד' הרצל 3, בית פסגות, קומה 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 

ב.ע.ה. תמיר ברק הנדסה בע"מ 
 )ח"פ 514657386(

)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 09/11/2017 בשעה 16:00, רח' אריה דולצ'ין 
22, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורון אביקסיס, עו"ד, מפרק

אדינקון נטוורקס בע"מ 
 )ח"פ 514952324(

)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 13/11/2017 בשעה 15:00, אצל עמית, פולק, 
מטלון ושות', רח' ולנברג ראול 18, 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.

יאיר הראל, מפרק 

אייקיוריו בע"מ 
 )ח"פ 514794015(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26/11/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' מיכ"ל 
18, 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.

אורי כץ, מפרק

אנגל מקבצי דיור בע"מ 
 )ח"פ 513400747(

)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 12/11/2017 בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' 
דרך בגין 52, 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.

ארז סרי, עו"ד, מפרק
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אילנה שמש בע"מ
)ח"פ 51-135662-8(

)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 21.11.2017, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' מנחם 
פלאוט 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר פוקס, עו"ד, מפרק  

חיים פלוס בע"מ
)ח"פ 51-399528-2(

)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 
רח'  המפרק,  של  ביום 3.12.2017, בשעה 17.00, במשרדו  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,71 כוכבא  בר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין בכר, עו"ד, מפרק  

בס"ד סל מי יזמות ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-511181-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 1.11.2017, בשעה 9.00, במשרדי חטיבת גולני 9, סולומון סנטר, 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  מודיעין, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שירה גוטמן, עו"ד, מפרקת  

יללה וודינג בע"מ
)ח"פ 51-505139-9(

)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 29.10.2017, בשעה 9.00, במשרדי המפרק, רח' פאולוס 
השישי 134, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שאדי ח'ורי, עו"ד, מפרק  

בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדיה פרשקובסקי, עו"ד, מפרקת  

עוזי ואבי חן נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-567157-6(

)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 14.12.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' המסגר 42, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאל יפרח, עו"ד, מפרק  

אופטיקה רואים ורוד בע"מ
)ח"פ 51-447045-9(

)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 15.11.2017, בשעה 8.00, אצל המפרקת, רח' ויזנטל 1, 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  פתח תקווה, לשם הגשת 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורית חי, מפרקת  

סי.אי.ג'י - בי.אס.די )תחזוקת רכב 2013( בע"מ
)ח"פ 51-491651-9(

)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 
אפרידר,  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,15.11.2017 ביום  תתכנס 
מרכז מסחרי אפרידר, ת"ד 5005, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גדעון יבלון, עו"ד, מפרק  

שי ישראלוב נכסים וייזום בע"מ
)ח"פ 51-311512-1(

)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 17.11.2017, בשעה 8.30, אצל המפרקת, שד' הר 
ציון 50, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלינה יוסף, עו"ד, מפרקת  
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רוזאניס  רח'  ביום 19.11.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק,  תתכנס 
11, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל ילובסקי, מפרק  

שבתאי פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-542804-3(

)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 7.11.2017, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 4, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק  

להק וידאו בע"מ
)ח"פ 51-091982-2(

)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 7.11.2017, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 4, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק  

אייץ. ג'י. סי. שירותים בע"מ
)ח"פ 51-494889-2(

)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 8.11.2017, בשעה 12.00, במשרדי ברק קפיטל בע"מ, רח' 
אחד העם 9, תל אביב, המפרק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן הררי, מפרק  

גראנד ברי אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-506137-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
 ,1 פסטרנק  רח'  המפרקת,  אצל   ,12.00 ביום 10.11.2017, בשעה 

בית אריזה בוסתן בע"מ
)ח"פ 52-002388-8(

)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 28.8.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם מרדכי קורנפיין, 

מרח' יחזקאל רבינזון 14, פתח תקווה, 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.

אברהם מרדכי קונפיין, מפרק

בית אריזה בוסתן בע"מ
)ח"פ 52-002388-8(

)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 
יחזקאל  תתכנס ביום 29.10.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח   ,14 רבינזון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם מרדכי קונפיין, מפרק  

איסטלוג'יק בע"מ
)ח"פ 52-296549-2(

)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 
רוזאניס  רח'  ביום 19.11.2017, בשעה 10.15, אצל המפרק,  תתכנס 
11, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליום  שתוכננה  הסופית  האסיפה  במקום  היא  זו  אסיפה 
הפרסומים  בילקוט  אודותיה  על  פורסמם  ואשר   ,23.10.2017

7588, מיום כ"ו באלול התשע"ז )17 בספטמבר 2017(.

דניאל ילובסקי, מפרק  

אינטראיסט בע"מ
)ח"פ 52-049057-6(

)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 
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כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה גולדיס, מפרק  

פיליפס הלת'קר ונצ'רס בע"מ
)ח"פ 51-502220-0(

)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 15.11.2017, בשעה 11.00, במשרדי הרצוג פוקס נאמן 
ושות', רח' ויצמן 4, בית אסיה, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר דובב, עו"ד, מפרק  

לייף סיינס טרנסאקטיונס סאפורט בע"מ
)ח"פ 51-307225-6(

)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 
רואי  וקסלמן,  ביום 16.11.2017, בשעה 12.00, אצל קסלמן  תתכנס 
חשבון, רח' המרד 25, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי יחזקאל, מפרק  

אם.אייץ'.איי. הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-365044-0(

)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 26.11.2017, בשעה 11.00, במשרד המפרק, אצל משרד 
עורכי הדין וילי יצחקי ושות', רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

שלומי ברדוגו, מפרק  

נסיעות בדקה האחרונה בע"מ
)ח"פ 51-385609-6(

)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 26.11.2017, בשעה 10.30, במשרד המפרק, אצל משרד 
עורכי הדין וילי יצחקי ושות', רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת 

תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תמר בותר, עו"ד, מפרקת  

משקאות ליפשיץ ושות' בע"מ
)ח"פ 51-017571-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  אצל המפרקת,   ,11.00 ביום 12.11.2017, בשעה   הנ"ל תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ציון,  מבשרת   ,36 החצב 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שקד פפר גלבוע, עו"ד, מפרקת  

אריזות סוליד בורד בע"מ
)ח"פ 51-223384-2(

)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 12.11.2017, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' מייזר 1, 
אזור התעשייה חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שקד פפר גלבוע, עו"ד, מפרקת  

פלארו מערכות מיכלים )1989( בע"מ
)ח"פ 51-135366-6(

)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 12.11.2017, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' מייזר 1, 
אזור התעשייה חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שקד פפר גלבוע, עו"ד, מפרקת  

בית ישראל אולם שמחות בע"מ
)ח"פ 51-134465-7(

)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 
עזרת  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,13.11.2017 ביום  תתכנס 
תורה 8, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
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תתכנס ביום 28.12.2017, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' יבנה 30, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר הראל, עו"ד, מפרק  

וואלה! קידס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-463513-5(

)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 28.12.2017, בשעה 18.30, אצל המפרק, רח' יבנה 30, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר הראל, עו"ד, מפרק  

מונדלז אינטרנשיונל ישראל בע"מ
)ח"פ 51-475560-2(

)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 26.12.2017, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' כנרת 5, 
מגדל בסר 3, בני ברק 512623, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר שלמה כהן, מפרק  

שניידר למסחר בע"מ
)ח"פ 51-040871-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
 ,10.00 בשעה   ,31.12.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אהוד שניידר, ממשרד עורכי דין צמח, שניידר ושות', רח' ראול 

ולנברג 18, תל אביב, 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 שניידר, עו"ד, מפרק

דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

וילי יצחקי, מפרק  

מקושרים בע"מ
)ח"פ 51-379423-0(

)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 17.12.2017, בשעה 18.30, אצל המפרק, רח' יבנה 30, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר הראל, עו"ד, מפרק  

קואנדו אר טי בי בע"מ
)ח"פ 51-488546-6(

)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 21.12.2017, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' יבנה 30, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר הראל, עו"ד, מפרק  

לילה בא בע"מ
)ח"פ 51-321975-8(

)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 24.12.2017, בשעה 17.30, אצל המפרק, רח' יבנה 30, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר הראל, עו"ד, מפרק  

קואנדו מדיה בע"מ
)ח"פ 51-442682-4(

)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 
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עזרת  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 ביום 13.11.2017, בשעה  תתכנס 
תורה 18, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה אריה גולדיס, מפרק  

טינסטאר קריאטיב פול בע"מ
)ח"פ 51-360973-5(

)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 11.9.2017, התקבלה החלטה 
זיו משה מאירוביץ, מרח'  לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

שפירא 14, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זיו מאירוביץ', מפרק

טינסטאר קריאטיב פול בע"מ
)ח"פ 51-360973-5(

)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 
חן,  בכר,  פישר,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,31.10.2017 ביום  תתכנס 
וול, אוריון ושות', רח' דניאל פריש 3, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זיו מאירוביץ', מפרק  

מרמלשטיין - ליאור חברה לבנין, הנדסה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-161249-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.8.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל ליאור, מרח' סמטת 

גולן 15, רמת השרון, 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.

מיכאל ליאור, מפרק

אולם שמחות "בית ישראל" ושרותי קייטרינג 1996 בע"מ
)ח"פ 51-233454-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.9.2017, התקבלה החלטה 
גולדיס, מרח' עזרת  ולמנות את משה  לפרק את החברה מרצון 

תורה 18, ירושלים, 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.

משה גולדיס, מפרק

אולם שמחות "בית ישראל" ושרותי קייטרינג 1996 בע"מ
)ח"פ 51-233454-1(

)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 
עזרת  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 ביום 13.11.2017, בשעה  תתכנס 
תורה 18, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה גולדיס, מפרק  

שמחה בירושלים בע"מ
)ח"פ 51-279633-5(

)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 14.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה אריה גולדיס, מרח' 

עזרת תורה 18, ירושלים, 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.

משה אריה גולדיס, מפרק

שמחה בירושלים בע"מ
)ח"פ 51-279633-5(

)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 
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לפרק את החברות מרצון ולמנות את עזרא עיני, מרח' הרב שלמה 
עדני 45, באר שבע, למפרק החברות.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  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.

עזרא עיני, מפרק

שבע 7 מסחר ושרותים בע"מ
)ח"פ 51-382507-5(

או.גי.אר. קידום פרוייקטים ומשאבי אנוש בע"מ
)ח"פ 51-237186-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברות הנ"ל 
תתכנס ביום 5.11.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' שלמה עדני 45, 
באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברות,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברות.

עזרא עיני, מפרק  

סופרבול בע"מ
)ח"פ 51-162725-9(

חיטובי החוף בע"מ
)ח"פ 51-162732-5(

)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 
החלטה  התקבלה   ,7.9.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברות מרצון ולמנות את משה משגב, מרח' אלכסנדר 

סשה ארגוב 29, תל אביב, למפרק החברות.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  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.

משה משגב, מפרק

סופרבול בע"מ
)ח"פ 51-162725-9(

חיטובי החוף בע"מ
)ח"פ 51-162732-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

מרמלשטיין - ליאור חברה לבנין, הנדסה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-161249-1(

)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 
סמטת  רח'  אצל המפרק,   ,9.00 5.11.2017, בשעה  תתכנס ביום 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת   ,15 גולן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל ליאור, מפרק  

מכבית )1995( בע"מ
)ח"פ 51-210280-7(

)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 
24.8.2017, התקבלה  המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד מסרי, מרח' 

חשמונאים 44, בת ים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד מסרי, מפרק

מכבית )1995( בע"מ
)ח"פ 51-210280-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס  חדש[, התשמ"ג-1983, 
 ,44 חשמונאים  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,5.11.2017  ביום 
בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
לנהוג בפנקסים  כיצד  וכדי להחליט  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
דוד מסרי, מפרק  

שבע 7 מסחר ושרותים בע"מ
)ח"פ 51-382507-5(

או.גי.אר. קידום פרוייקטים ומשאבי אנוש בע"מ
)ח"פ 51-237186-5(

)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 27.8.2017, התקבלה החלטה 
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ש.ג. סופר סטודיו בריאות בע"מ
)ח"פ 51-503957-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 1.9.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי גניש, מרח' 

השרון 15, רמת השרון, 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.

 ,31.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי גניש, מפרק

ארזים משאבי אנוש בע"מ
)ח"פ 51-536920-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.8.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
יעקב בן דוד, מרח' מצדה 7, בני ברק, טל' 03-6197996, למפרק 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.1.2018, בשעה 
13.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב בן דוד, מפרק

התמד יזמות ד.ג.ס. בע"מ
)ח"פ 51-459873-9(

)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 

אלכסנדר  רח'  ביום 5.11.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק,  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,29 ארגוב  סשה 
וכדי  החברות,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה משגב, מפרק  

נכסי טום-גמיש בע"מ
)ח"פ 51-209490-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
כללית של  באסיפה  כי  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
התקבלה   ,17.8.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אברהם אלפיה, מרח' ביאליק 20, תל–אביב-יפו 6332424, טל' 

054-4292930, 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.

 ,21.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אברהם אלפיה, מפרק

א.ג ספייס יזמות בע"מ
)ח"פ 51-532264-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 8.9.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר גרוזברג, 

מרח' בארי 7, כוכב יאיר, טל' 054-2808060, למפרק החברה.

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

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

 ,27.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר גרוזברג, מפרק
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 ,25.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לוסי גטניו זליבנסקי, מפרקת

יד.דוידוביץ-ייזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-325716-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.8.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחזקאל 
 ,050-3233519 טל'   ,3686403 נשר   ,3/35 התאנה  מרח'  דוידוביץ, 

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.

 ,31.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' גלוברמן 3, חיפה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יחזקאל דוידוביץ, מפרק

פיטלייט ישראל בע"מ
)ח"פ 51-521696-8(

)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 
החלטה  התקבלה   ,2.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורית נוקד, מרח' יגאל 

אלון 96, תל אביב, טל' 03-5111111, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אורית נוקד, עו"ד, מפרקת

חווצה צפון בע"מ
)ח"פ 51-485084-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 9.8.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן קנטור, 
מרח' מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4, קומה 33, בני ברק, טל' 03-6133371, 

למפרק החברה.

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

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

 ,10.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,13.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן קנטור, עו"ד, מפרק

זליבנסקי וגטניו בע"מ
)ח"פ 51-418090-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לוסי 
 03-6423295 טל'  אביב,  תל   ,8/35 לויטן  מרח'  זליבנסקי,  גטניו 

למפרקת החברה.

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

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

 ,25.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לוסי גטניו זליבנסקי, מפרקת

לוסי גטניו בע"מ
)ח"פ 51-418275-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לוסי 
 03-6423295 טל'  אביב,  תל   ,8/35 לויטן  מרח'  זליבנסקי,  גטניו 

למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבו פנה עבדקאדר, 
מרח' אבן סינא, ת"ד 1231, כפר קרע 3007500, טל' 04-6323013, 
פקס' 04-6323882, דוא"ל: abed.lawoffice@gmail.com, 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.

אבו פנה עבד קאדר, עו"ד, מפרק

חלקות 174 175 גוש 6762 בע"מ
)ח"פ 51-025309-9(

)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 
10.9.2017, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל ריינר, מרח' 

ההסתדרות 71, הרצליה, 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.

מיכאל ריינר, מפרק

חלקות 173 172 גוש 6762 בע"מ
)ח"פ 51-025310-7(

)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 
10.9.2017, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל ריינר, מרח' 

ההסתדרות 71, הרצליה, 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.

מיכאל ריינר, מפרק

רמי - רפואה מזור ירושלים בע"מ
)ח"פ 51-130610-2(

)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 

המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.7.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית רוזנצביג, 

מרח' הירדן 1א, קריית שדה התעופה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רונית רוזנצביג, מפרקת

עץ הרימון חיתום והנפקות )2004( בע"מ
)ח"פ 51-351269-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני צוקרמן, מרח' אחד 

העם 9, תל אביב, טל' 074-7100700, 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.

רוני צוקרמן, מפרק

רשת קניוני הסיניון בע"מ
)ח"פ 51-479893-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,7.9.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם כהן, מרח' ברגמן 2, 

רחובות, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם כהן, מפרק

בני ריאד את ראוף )2009( בע"מ
)ח"פ 51-428003-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.9.2017, התקבלה החלטה 
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מרח'  ליאור שחטר,  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
המסגר 42, 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.

ליאור שחטר, עו"ד, מפרק

שע"ל רובין חדשה 2015 בע"מ
)ח"פ 51-536087-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בנימין רוטנברג, משד' 

רוטשילד 46, 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.

בנימין רוטנברג, עו"ד, מפרק

טי.אל.וי. סטודיו אדריכלים בע"מ
)ח"פ 51-518013-1(

)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 12.9.2017, התקבלה 
גנן,  יובל  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  החלטה 

מרח' נבטים 4, ת"ד 7281, פתח תקווה, 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.

יובל גנן, עו"ד, מפרק

נכסי שופ )נס ציונה( בע"מ
)ח"פ 51-287053-6(

)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 12.9.2017, התקבלה החלטה 
ארניה  מרח'  נגל,  דרור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אסוולדו 32, תל–אביב-יפו 6107034, למפרק החברה.

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  סאסי,  מרדכי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הדקל 27, פרדסיה, טל' 052-5049991, 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.

מרדכי סאסי, עו"ד, מפרק

א.מ.ש.י. ניהול ציי רכב בע"מ
)ח"פ 51-416013-4(

)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 10.9.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  סאסי,  מרדכי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הדקל 27, פרדסיה, טל' 052-5049991, 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.

מרדכי סאסי, עו"ד, מפרק

בית יהונתן בע"מ
)ח"פ 51-101589-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  סאסי,  מרדכי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הדקל 27, פרדסיה, טל' 052-5049991, 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.

מרדכי סאסי, עו"ד, מפרק

תעשיות ונדליי בע"מ
)ח"פ 51-488493-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2017, התקבלה החלטה 
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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 המפרקת הנ"ל.

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

אסתר בן דוד, עו"ד, מפרקת

לאב אייט בע"מ
)ח"פ 51-551441-2(

)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 14.9.2017, התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד אלעד סלם, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

מנחם בגין 11, 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.

אלעד סלם, עו"ד, מפרק

קולטרול תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-467737-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
בעלי  קיבלו   ,17.9.2017 ביום  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  הנ"ל,  החברה  של  המניות 

ולמנות את ראובן קיזנר, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
הודעה זו, לכתובת החברה: רח' אריה שנקר 1, הרצליה 4672501, 

בתביעת חוב בציון סכום החוב וביסוסו.

ראובן קיזנר, מפרק

ג.ד. שיווק ביצי משק בע"מ
)ח"פ 51-425803-7(

)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 31.8.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא דאדיסון, מרח' אלופי 

צה"ל 18, חולון, 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.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דרור נגל, מפרק

ארץ ברודקסטינג בע"מ
)ח"פ 51-293063-7(

)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 12.9.2017, התקבלה החלטה 
 ,17 טיבר  רומן, מרח'  ידין  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

גבעתיים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ידין רומן, מפרק

אשדות תיירות פיתוח ותשתיות בע"מ
)ח"פ 51-214093-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
בעלי  של  מיוחדת  בהחלטה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניות בחברה קיבוץ אשדות יעקב איחוד )570012138( וקיבוץ 
אשדות יעקב מאוחד )570012161(, מיום 13.9.2017, הוחלט לפרק 
גלעדי, ממשרד שבלת  גל  עו"ד  ולמנות את  את החברה מרצון 

ושות', רח' ברקוביץ' 4, 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.

גל גלעדי, עו"ד, מפרק

ברמודה השקעות והפקות בע"מ
)ח"פ 51-353494-1(

)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 14.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסתר בן דוד, מרח' 
כפר איזון, קיבוץ שדות ים, ד"נ מנשה 37804, טל' 04-6100629, 

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

מנור תמרי, עו"ד, מפרק

אס. טי. די. פי צרכנות בע"מ
)ח"פ 51-465808-7(

)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 
11.9.2017, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
)סטס(  סטניסלב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

צביליחובסקי, מיישוב שני, בית מס' 23, 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.

סטניסלב צביליחובסקי, מפרק

בית  טבע "המגן" בע"מ
)ח"פ 51-208757-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רו"ח, ינון מימון, מרח' 

הנורית 30, נתניה, 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.

ינון מימון, עו"ד, רו"ח, מפרק

יסודות רום )1996( בע"מ
)ח"פ 51-238373-8(

)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 10.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינבר לזר, אצל ליאון, 
החברה,  למפרקת  ברק,  בני   ,1 גוריון  בן  רח'  ושות',  אורליצקי 

ולהסמיכה לחתום על כל מסמך הקשור לפירוק החברה.

עינבר לזר, עו"ד, מפרקת

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

גיא דאדיסון, מפרק

שלומי שקום ותוספות מבנים בע"מ
)ח"פ 51-223097-0(

)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 31.7.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומי פלח, מרח' 

צירלסון 16, נתניה, 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.

שלומי פלח, מפרק

א.פ ניסני יזמות נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-506259-4(

)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 7.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסי אליעז, מרח' 
בר כוכבא 23, בני ברק, למפרק החברה ולהסמיכו לעשות כל 

פעולה שתידרש לצורך הפירוק.

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.

אסי אליעז, עו"ד, מפרק

רשת נשנש בע"מ
)ח"פ 51-545515-2(

)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 11.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מנור תמרי, מרח' אבן 

גבירול 76, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.
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הודעה בדבר תחליף המצאה
בבית משפט השלום בהרצליה, תיק ת"א 55046-09-16

מרח'  שחובר,  מנשה  עו"ד  ב"כ  ע"י  פוראטיאן,  אבנר  התובע: 
 אברהם עבאס 2, ת"ד 19363, תל אביב, טל' 077-4020323, פקס' 

.03-6396399

יצחק   .4 כהן;  3. אברהם  יונה;  יוסף   .2 יונה;  1. שרה  הנתבעים: 
כהן מוסיסוף; 5. מינה גולדפרב אטיאס, מרח' שניאור זלמן 

19/3, תל אביב.

הואיל וביום 22.9.2016, הגיש התובע לבית משפט השלום 
בהרצליה כתב תביעה כנגד הנתבעים 4-1 לפירוק שיתוף של 
המגרש ברח' בועז 20-18 בתל אביב הידוע גם כגוש 6135 חלק 
מחלקה 427 )להלן - המקרקעין( וזאת בדרך של מכירת הזכויות 
לתובע, נמסרת בזה הודעה כי הנתבעים נדרשים להגיש כתב 
הגנה בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו. בהעדר כתב הגנה 
מן  העתק  בפניהם.  שלא  דין  פסק  לקבל  זכאי  התובע  יהיה 
רח'  התובע,  כוח  בא  במשרדי  לקבל  ניתן  ונספחיה  התובענה 

אברהם עבאס 2, תל אביב.

מנשה שחובר, עו"ד  
בא כוח התובע  

חלקה 338/15 בגוש 6166 בע"מ
)ח"פ 51-027156-2(

הודעה על הגשת בקשה להחייאת חברה

ניתנת בזה הודעה כי ביום 13.6.2017, הוגשה לבית המשפט 
כל  הנ"ל.  החברה  להחייאת  בקשה   ,28741-06-17 ה"פ  בתיק 
המתנגד לבקשה רשאי להגיש לתיק בית המשפט או למשרדו 
 ,9 העם  אחד  רח'  אסלמן,  יורם  עו"ד  המבקשת,  כוח  בא  של 
 מגדל השלום, קומה 22, תל אביב 65251, טל' 03-5168080, פקס' 

03-5108733, התנגדות בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו.

יורם אסלמן, עו"ד
בא כוח המבקשת

אלומות תש"י
)ש"מ 55-026934-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
שינויים  ביצוע  על  חדש[, התשל"ה-1975,  ]נוסח  השותפויות 
בשותפים המוגבלים בשותפות הנ"ל, עקב העברת זכויות שאין 

בהן כדי לשנות את הון השותפות, והכול כמפורט להלן:

פתח   ,9 הרימון  מרח'  ארן,  אהרן  המוגבלים,  השותפים 
תקווה  פתח   ,9 הרימון  מרח'  ארן,  עפרה   ;4921509 תקווה 
מן  פרשו  סביון,   ,69 השקמה  מרח'  אמנון,  יעקב  דוד   ;4921509
המוגבלת  בשותפות  זכויותיהם  כל  את  והמחו  השותפות 
ל"חקלאות עסקים וניהול בכפר עזה אגודה שיתופית חקלאית 
בע"מ, מס' אגודה 57-003511-3, ד"נ הנגב כפר עזה 85142, אשר 

נכנסה לשותפות כשותף מוגבל במקומם.
                  זיו ארז, עו"ד

בא כוח השותפות

הודעה על תחליף המצאה
בבית משפט השלום בתל אביב, תיק תא"ק 53262-09-16

התובעת: החזקות נדל"ן משפחת סופר בע"מ, ח"פ 51-287081-7, 
 ,7300 ת"ד   ,24 הסיבים  מרח'  וקסלמן,  שגיא  עו"ד  ב"כ  ע"י 

פתח תקווה.

הנתבעים: רות ואודי אלפסי, מרח' ברוך רם 11, נתניה.

הואיל והתובעת, הגישה לבית המשפט הנ"ל תובענה כנגד 
להגיש  מוזמנים  הנתבעים  כי  הודעה  בזה  נמסרת  הנתבעים 
בקשת רשות להתגונן בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו. אם 
לא יעשו כן תהיה לתובעת הזכות לקבל פסק דין שלא בפניהם.

שגיא וקסלמן, עו"ד
            בא כוח התובעת

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 מסלול 

מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הדיון

איסמאהאן 
סלואני

פייר מנדס פרנס 
26, תל אביב

13:00תל אביב019865633312/12/201727/02/2018תל אביב

נחמה יעל 
גולצמן

שדרת האגמים 
13, נתניה

09:00תל אביב504756061712/12/201706/03/2018תל אביב

שלומציון 2, יוסף )יואב( חג'ג'
אשקלון

10:00תל אביב019674606913/12/201705/02/2018תל אביב

פומיה אנגל 
סריאני

יהושע בן נון 1, 
רמלה

10:00תל אביב019913310514/12/201702/01/2018תל אביב

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

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל מסלול 

מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הדיון

10:00תל אביב019813700514/12/201706/03/2018תל אביבכצנלסון 1, קדימהשושנה דפנה

מוריה בת-אל 
כלפון

11:00תל אביב019895011614/12/201706/03/2018תל אביבחיד"א 11, אשקלון

יפעת בן שלום 
)גנון(

 החלוצים 4, 
בני ברק

13:00תל אביב019887212614/12/201706/03/2018תל אביב

קהילת קליבלנד שרה שמי
8, תל אביב

11:00תל אביב019874006517/12/201702/01/2018תל אביב

13:00תל אביב019835112618/12/201713/03/2018תל אביבעלי זהב 5סיני ורוציק

האנפה 309, דוד פרץ
ירושלים

13:00תל אביב019972313718/12/201702/01/2018תל אביב

ניסינבוים 12/139, סבטלנה צייטלין
חיפה 3224901

09:00קריות029743412010/11/201715/01/2018קריות

נג'מה אבו 
סעדה 

10:45קריות089996697720/11/201704/02/2018קריותשפרעם 2020000

בן מוחמד פקיעין שהרבאן מדאח
)בוקייעה(

10:00נצרת109956809122/11/201717/01/2018נצרת

בענה בענה אמנה מיעארי
2018900

11:00קריות139979407904/12/201705/02/2018קריות

מרגנית 1, דירה 2, יהונתן חסן
יקנעם עילית

09:00קריות029890713503/12/201705/02/2018קריות

עיר עתיקה אא רגדה בוקאעי
4, עכו

09:00קריות089974511013/11/201725/01/2018קריות

10:30קריות139991112409/12/201711/02/2018קריותעראבה 0, עראבההוידה קראקרה

מרסלו גברי 
ליסטופסקי

מורן 5/57, קומה 
6, טבריה

10:00נצרת099983802609/12/201722/01/2018נצרת

וורוניקה ד 
לוגסי

אבא הילל סילבר 
7/6, חיפה

09:00קריות029937113122/11/201708/02/2018קריות

אהרון צייטלין 26, דבורה זילברמן
חיפה

11:00קריות518963061710/10/201714/12/2017קריות

הר הצופים 3, רנה ישראל
חולון

09:00תל אביב019979006118/12/201713/03/2018תל אביב

10:00תל אביב019962012424/12/201715/01/2018תל אביבהדקל 14, אריאלדוד סיזר לום

משה מאיר 
בוזגלו

שד' יוספטל גיורא 
54, בת ים

11:00תל אביב019900107524/12/201705/02/2018תל אביב

שד' ירושלים 47, אליזבטה הלאי
באר שבע

12:00באר שבע149942900018/12/201725/04/2018באר שבע

ניבה ג'ין בן 
שבת

מעגל הגפן 67, 
ירוחם

12:00אשקלון229996110318/12/201723/04/2018באר שבע

13:00באר שבע149942607618/12/201725/02/2018באר שבעבני אור 36/3, ב"שאביבה מלכה

ארלוזורוב 26, רחמים יפית
רחובות

09:30נתניה269987510324/12/201715/01/2018נתניה

אבו אחמד 
סמירה

רח' 4031, דירה 4, 
נצרת

09:30נתניה169947512424/12/201718/01/2018נתניה

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             




