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החלטה מינהלית בדבר זכאות למענק שנתי לפנים 
משורת הדין

לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957

לפי הגדרת "החלטה בדבר מענק שנתי" שבסעיף 1 לחוק  נכי 
רדיפות הנאצים, התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, אני מפרסם בזה 

את החלטתי, לפי הצעת הרשות המוסמכת, כמפורט להלן:

התנכלויות  חוו  אשר  קבוצות  של  בסבלן  הכרה  מתוך 
אנטישמיות וגזעניות בתקופת מלחמת העולם השנייה, ואשר 
אינן זכאיות לתגמולים חודשיים ולהטבות לפי החוק או חוק 
ממדינה  לקצבה  או  התשס"ז-22007,  שואה,  לניצולי  הטבות 
אחרת, ובשים לב לגילן המתקדם של אוכלוסיות אלה, יינקטו, 

לפנים משורת הדין, צעדי הסיוע האלה:

יוצאי מרוקו ואלג'יריה )1( 

חיים  בתחומי  הגבלות  שסבלו  ואלג'יריה  מרוקו  יוצאי 
שונים במסגרת שלטון וישי, מיום 22.6.40 עד יום  7.11.42 
למענק  זכאים  יהיו  )למרוקו(,   10.11.42 ויום  )לאלג'יריה( 
הטבות שנתי בסכום של 3,600 שקלים חדשים ולפטור מלא 
מתשלום דמי השתתפות עצמית ברכישת תרופות מרשם 
בריאות  ביטוח  חוק  לפי  בסל שירותי הבריאות  הכלולות 

ממלכתי, התשנ"ד-31994 )להלן - סל שירותי הבריאות(;

 

יוצאי עיראק  )2(  
ביוני  ב–2-1  שהתרחשו  הפרהוד  אירועי  את  שחווה  מי 
או  נגדו  שננקט  אלימות  מעשה  סבל  ובמסגרתם   ,1941
זכאי למענק הטבות שנתי  יהיה  שחזה במעשה אלימות, 
מתשלום  מלא  ולפטור  חדשים  שקלים   3,600 של  בסכום 
דמי השתתפות עצמית ברכישת תרופות מרשם הכלולות 

בסל שירותי הבריאות.

ועיראק  אלג'יריה  מרוקו,  ליוצאי  למענקים  הזכאות  מועד 
לקבלת  בקשה  תוגש  שבו  בחודש  מ–1  יהיה  זו,  החלטה  לפי 

המענקים על גבי טופס ייעודי;

עובדי כפייה )3( 

מתוך הכרה בסבלם של עובדי הכפייה במדינות שפעלו   
בהשראה ובהשפעה של שלטון גרמניה הנאצית וגרורותיה, 

נקבע כי - 

מי שביצע עבודה בכפייה, על פי צו שלטוני שהוצא נגד   
צפוי  והיה  ומשמעותית  רצופה  תקופה  במשך  יהודים, 
לישראל  עלה  אילולא  ואשר  אותה;  ביצע  לולא  לעונש 
יהיה   - החוק  לפי  לתגמולים  זכאי  היה   1.10.1953 לאחר 
התגמולים  בשווי  לסיוע  הדין,  משורת  לפנים  זכאי, 

וההטבות הניתנים לפי החוק.

     מועד הזכאות לתגמולים לעובדי הכפייה לפי החלטה זו, 
יהיה ממועד הגשת התביעה, או במועד מתן החלטתי זו, 

לפי המאוחר מביניהם. 

זו תחול על מי שאיננו מעוניין בניהול  החלטה מינהלית 
הליכים משפטיים לפי אחד מהחוקים הנזכרים לעיל.

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-5226(

משה כחלון
  שר האוצר

 
                                        

ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ו, עמ' 710.  1

ס"ח התשס"ז, עמ' 47.  2

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.  3

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי צי בור(, 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  רח/2/172/א, 
בזה  מצהירה   ,1619 עמ'  התשס"ה,   ,5367 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7132, התשע"ו, עמ' 665, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,170 ח"ח   ,3697 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 108 מ"ר.

ד' באדר ב' התשע"ו )14 במרס 2016(
)חמ 3-4(

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה רחובות

 
 
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/19920, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6929, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1478 עמ'  התשע"ה, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הגליל,  לב  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,3936 עמ'  התשע"ו,   ,7218 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

עראבה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,19345 גוש  מ"ר,   1,040 ששטחה  בעראבה,  קרקע  חטיבת   
ח"ח 49, 53.

ד' באדר ב' התשע"ו )14 במרס 2016(
)חמ 3-4(

נביל דאהר
יושב ראש הוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה לב הגליל

 
 
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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והבנייה, התשכ"ה-1965 התכנון חוק לפי הודעות

ירושלים מחוז
  

ירושלים   מקומי תכנון מרחב
מס':  מקומית מתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה

  101-0060558
12, ירושלים סלנט ברחוב דיור התכנית: הרחבות שם
התכנון חוק ל8 לסעיף 9 הודעה, בהתאם בזה נמסרת
המקומית הועדה במשרדי והבניה, התשכ"ה- 1965, כי
המחוזית הועדה ירושלים, ובמשרדי והבניה לתכנון
מקומית מתאר תכנית ירושלים, מופקדת ולבניה לתכנון

מס': 101-0060558  .
וחלוקה.   איחוד וחלוקה: ללא איחוד

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

הבאות:   לתכניות המתייחסת
היחס    מס' התכנית   סוג

א'     כפיפות    מק/ 5022
ב'     כפיפות    5166

2   6 ביטול    
ומקומם:   בתכנית הכלולים השטחים

  

סלנט  2 רח': הרב שערים , ישוב: ירושלים, שכונה: מאה
   22115 X :0 קואורדינטת
   63249 Y :0 קואורדינטת

וחלקות:    גושים
  

4   9 בשלמותן מוסדר) מס' חלקות (לא גוש: 30061
התכנית:   מטרת

  

ותוספת קומה תוספת ע"י דיור יחידות הרחבת
12, ירושלים.   בחזיתות, רח' סלנט

1

התכנית:   הוראות עיקרי
  

ג'.  מגורים לאזור מגורים 3 מאזור קרקע יעוד שינוי . 1
בנוי לנספח בהתאם בנייה לתוספות בינוי קביעת . 2

להלן:  וכמפורט
הבניין בחזיתות בניה לתוספות בינוי קביעת א ) 
הקיימות הדיור יחידות הרחבת הקיימות, לשם

בהן.  
הרחבת קומה, לשם לתוספת בינוי קביעת ב  )

שמתחתיה. בקומה הקיימות הדיור יחידות
המרתף בקומת בניה לתוספות בינוי קביעת ג ) 
הדיור יחידות הרחבת 3.00-), לשם (מפלס
תוספת שמעליה, ולשם בקומה הקיימות

מחסנים.  
לבניה, כאמור. בניין קווי קביעת . 3

מ"ר 3492 ל וקביעתם בשטח הבניה שטחי הגדלת . 4
מ"ר ו- 1015 עיקריים שטחים מ"ר 2477 (מתוכם

שירות).   שטחי
מרתף קומת מעל מ 4-  המירבי הקומות מס ' הגדלת . 5

מרתף. קומת מעל קומות ל 5- 

היתר למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת . 6
בשטח. בניה

להריסה. מבנים הגין הוראות קביעת . 7
לשימור.    עצים בגין הוראות קביעת . 8

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין כל
  

באתר לקהל, וכן פתוחים האמורים שהמשרדים
www.pnim.gov.il.כל הפנים משרד של האינטרנט
אחר, הרואה תכנוני פרט בכל בקרקע, בבניין, או מעוניין   
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
מים י6 תוך 0 התנגדות להגיש וק, רשאי ח1 ל0 סעיף 0
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ירושלים, כיכר המקומית הועדה בעיתונים, למשרדי
02-6296811. העתק 4, טלפון 1, קומה ספרא
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות
המלכה 1, שלומציון ירושלים, רחוב ובניה, מחוז

.   02-6290263 ירושלים, טלפון
כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

  

המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות מסתמכת, ובהתאם היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

.  1989 - עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר סמכויות
  
  

ירושלים   מקומי תכנון מרחב
מס':  מקומית מתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה

  101-0218677
1 , אלבק דוריתא, חנוך האחיות התכנית: מנזר שם

טור, ירושלים   אבו
התכנון חוק ל8 לסעיף 9 הודעה, בהתאם בזה נמסרת
המקומית הועדה במשרדי והבניה, התשכ"ה- 1965, כי
המחוזית הועדה ירושלים, ובמשרדי והבניה לתכנון
מקומית מתאר תכנית ירושלים, מופקדת ולבניה לתכנון

מס': 101-0218677  .
וחלוקה   איחוד וחלוקה: ללא איחוד

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

הבאות:   לתכניות המתייחסת
היחס    מס' התכנית   סוג

כפיפות     7855   
2   6 ביטול    מתאר/

ומקומם:   בתכנית הכלולים השטחים
  

אלבק  1 טור, רחוב: חנוך ירושלים, שכונה: אבו ישוב:
   221462 X : קואורדינטת
   629895 Y : קואורדינטת

וחלקות:    גושים
  

6   2 בחלקן (מוסדר) מס' חלקות גוש: 30511
התכנית:   מטרת

  

מינזר במתחם בניה שטחי בתוספת בינוי הוראות שינוי
אלבק   1 חנוך רחוב דוריתא האחיות
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אביב תל מחוז התכנית:   הוראות עיקרי
לשטח   למוסד משטח קרקע שטח יעוד א.  שינוי

בני- ברק   מקומי תכנון מרחב
מס'  מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

בב/מק/3306  
ברח' הושע  10 גג דירת התכנית: תוספת שם

501-0179242

לדת. ציבור ומוסדות למבנים
בשטח: הבאים הבינויים קביעת ב  .

עליונה (במפלס +7.65) לבניין קומה תוספת . 1
הרעפים) גג חלל בתוך מובלעת (קומה מס'  1

לנזירות.   מגורים חדרי הוספת לשם
קרקע (במפלסים +- בקומת בניה תוספת . 2
מבואת בניית לשם מס'  1 0.00) לבניין

כניסה.
דה שארל כבית הידועה קיימת חורבה שיפוץ . 3
קומה בן בניין להקמת בינוי וקביעת פוקו
שהיית עבור אכסניה הקמת לשם אחת

מס'   ).2 מתנדבים (בניין
הבינוי.   לנספח בהתאם כאן האמור כל

כאמור. לבניה בניין קווי קביעת ג  .
השטח   וקביעת בשטח הבניה שטחי הגדלת ד . 
שטחים מ"ר 2065.92 מ"ר (מתוכם ל- 2652.17

שירות).   שטחי מ"ר ו- 586.25 עיקריים
קומות מ- 2 מס'  1 בבניין מס' הקומות הגדלת ה  .
מובלעת קומות (העליונה ל- 3 הכניסה ממפלס

הרעפים).   חלל בתוך
כאמור. הבניה תוספת להקמת ביצוע שלבי קביעת ו  .
שארל כבית הידוע בניין קביעת בגין הוראות קביעת ז  .

שימור. כבניין מס'  2 בניין פוקו – דה
ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי יין

  

מעונ כל
באתר לקהל, וכן פתוחים האמורים שהמשרדים

www.pnim.gov.il.כל הפנים משרד של האינטרנט
אחר, הרואה תכנוני פרט בכל בקרקע, בבניין, או מעוניין
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
מים י6 תוך 0 התנגדות להגיש וק, רשאי לח1 סעיף 00
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ירושלים, כיכר המקומית הועדה בעיתונים, למשרדי
02-6296811. העתק 4, טלפון 1, קומה ספרא
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות
המלכה 1, שלומציון ירושלים, רחוב ובניה, מחוז

.   02-6290263 ירושלים, טלפון
כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

  

המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות מסתמכת, ובהתאם היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

.  1989 - עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר סמכויות
תורג'מן   מאיר

  

המקומית   הועדה יו"ר
ירושלים   ולבנייה לתכנון

  
  
  
  
  

התכנון וק ח1 ל1 לסעיף 7 הודעה, בהתאם בזה נמסרת
מפורטת תכנית אישור בדבר 1965 והבניה, תשכ"ה –

מספר: בב/מק/3306  
הבאות:    לתכניות שינוי המהווה

  

א/   בב/63 2 , ד// בב/105/ב, בב/105
ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים

  

ברק, כתובות: הושע  10 מקומית: בני רשות
   1799 חלקה/ות: 6122 גוש:

התכנית:   מטרות
  

שניתן שטחים ותוספת נסיגות גג, ביטול דירת יצירת
סעיפים עפ"י קיים בבניין בהקלה להוסיף

.(  9 5)( 62א(א)(
התכנית:   הוראות עיקרי

  

הבאים:    בתנאים גג דירת יצירת תותר 1 . 
קיים.    בבניין גג דירת וספת ת  א) ( 

הבניין מתווה מקו מהנסיגות חלק (ב)  ביטול
בבינוי.   כמסומן

כהקלה (2.5% להוסיף שניתן שטחים (ג)  תוספת
הגג).   קומת תוספת בגין

תכנית הוראות עפ"י תיבנה הגג ד  דירת  ( )
תכנית שעפ"י השינויים בב/מק/105/פ, למעט

זו.  
הבנייה.    בהיתר מה"ע עם יתואם הסופי הבינוי 2 . 

סטייה תהיה וזו הגג דירת של חלוקה תותר לא 3 . 
ניכרת.   

מתקנים הגג, למעט לדירת מעל בנייה כל תותר לא 4 . 
בב/מק/105/פ.    תכנית עפ"י המותרים טכניים

עבור המותרים השטחים את יכלול הגג דירת שטח 5 . 
בתוספת ד/ 2/ בב/105 תכנית עפ"י הגג חדרי

הגג.    לקומת שנוידו בבניין מנוצלים לא שטחים
בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
 ,7139 7072, עמוד מספר הפרסומים ובילקוט 7.7.15

.   8.7.15 בתאריך
המקומית הועדה מבשרדי נמצאת האמורה התכנית

  

ברק,  11, בני המלך ברק, רח' דוד בני ולבנייה לתכנון
תל מחוז המחוזית הועדה טל' 03-5776487, ובמשרדי
אביב. כל 125, תל בגין הממשלה, דרך אביב, קריית
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעונין

לקהל.    פתוחים האמורים
זייברט   חנוך

  

המקומית   הועדה יו"ר
ברק   בני ולבנייה לתכנון
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ים   בת מקומי תכנון מרחב
מס'    מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

ים-    10, בת -  נורדאו )502-0338707 (בי/656/מק
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלחוק 89נמסרת

המקומית ,1965-תשכ"הוהבניה, הועדה במשרדי כי
ולבניה לתכנוןלתכנון המחוזית הועדה ים, ובמשרדי בת

אביב, תל מפורטתובניה תכנית    'מסמופקדת
502-0338707.  

  

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

בי /  30 א/   מיוחסת: שינוי, מס' תוכנית יחס: סוג
בי / 328   מיוחסת: שינוי, מס' תוכנית יחס: סוג
בי / 328  ב  / מיוחסת: שינוי, מס' תוכנית יחס: סוג
בי / 339   מיוחסת: שינוי, מס' תוכנית יחס: סוג

בי / 403   מיוחסת: כפיפות, מס' תוכנית יחס: סוג
   403 1  / בי /  מיוחסת: כפיפות, מס' תוכנית יחס: סוג

בי / 430    מיוחסת: שינוי, מס' תוכנית יחס: סוג
בי / 430  א/   מיוחסת: שינוי, מס' תוכנית יחס: סוג

בי / 430 ב  /   מיוחסת: כפיפות, מס' תוכנית יחס: סוג
בי / מק / 497   מיוחסת: שינוי, מס' תוכנית יחס: סוג

ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים
  

עגנון, מדרום רחוב מקס, ממערב נורדאו רחוב מצפון
  .206 חלקה 216, ממזרח חלקה

  

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

בכר   יוסי
  

המקומית   הועדה יו"ר
ים   בת ולבנייה לתכנון

  

הרצליה   מקומי תכנון מרחב
מספר   מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

–  הר/מק/2283   504-0167999

לתכנית:    גושים/ חלקות
לם   ש2 עד:  05 205 מחלקה: 7138 גוש:

התכנית:   מטרות
  

גג.   דירת תוספת
התכנית: הוראות עיקרי

  

בהקלה שאושרה קומה קומות, כולל תוספת 2 . 1
.   20141106 מספר בהיתר

שאושרו דיור יחידות דיור, כולל 2 חידות י 3  תוספת . 2
.   20141106 בהיתר בהקלה

סעיף ע"פ עיקריים לשטחים 20% תוספת . 3
שטחים והבניה, כולל התכנון חוק ל1 62א(א) 6

.   20141106 בהיתר בהקלה שאושרו
ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי עוניין

  

המ כל
מעוניין לקהל. כל פתוחים האמורים שהמשרדים
את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבניין
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו
מים י6 תוך 0 התנגדות להגיש וק, רשאי לח1 סעיף 00
הפרסומים,  בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ים, העתק בת ובניה לתכנון המקומית הועדה למשרדי
(כתובת:  המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות

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

הוגשה אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
  

את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב
לתקנות   ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות

  

התכנון לחוק לסעיף 89 בהתאם הודעה בזו נמסרת
המקומית הועדה במשרדי 1965, כי והבניה, תשכ"ה -
הועדה הרצליה, ובמשרדי מרחב ולבניה לתכנון
תכנית תל-אביב, מופקדת מחוז ובניה לתכנון המחוזית
  – הר/מק/2283  – 504-0167999 מס ' מפורטת

הרצליה.    זרובבל
הבאות:    לתכניות שינוי המהווה

  

הר / 1819   שינוי
/ א     הר / 253 כפיפות

/ מע   הר / מק / 2000 כפיפות
/ נכ   הר / מק / 2000 כפיפות

תמא /  35   כפיפות
תמא /  36   כפיפות

תממ /   5 כפיפות
ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים

  

מקומית: הרצליה   רשות
מס':    ישוב: הרצליה, רחוב: אבן- עזרא

וחלקות:    גושים
  

קי   חל 5 2 עד: 5  2 מחלקה:  6525 גוש:
קי   חל 9 2 עד: 9  2 מחלקה:  6525 גוש:
קי   חל 9 7 עד: 9  7 מחלקה:  6525 גוש:
קי   חל 0 8 עד: 0  8 מחלקה:  6525 גוש:
קי   חל 1 8 עד: 1  8 מחלקה:  6525 גוש:
קי   חל 2 8 עד: 2  8 מחלקה:  6525 גוש:
קי   חל 3 8 עד: 3  8 מחלקה:  6525 גוש:

חלקי   148 8 : עד1 4 מחלקה: 6525 גוש:
לם   ש1 49 9 : עד1 4 מחלקה: 6525 גוש:
חלקי   150 0 : עד1 5 מחלקה: 6525 גוש:
חלקי   151 1 : עד1 5 מחלקה: 6525 גוש:
חלקי   152 2 : עד1 5 מחלקה: 6525 גוש:
חלקי   153 3 : עד1 5 מחלקה: 6525 גוש:
חלקי   154 4 : עד1 5 מחלקה: 6525 גוש:
חלקי   155 5 : עד1 5 מחלקה: 6525 גוש:

התכנית:    מטרת
  

לטובת הקובעת לכניסה מתחת שירות שטחי הסבת
הקובעת לכניסה מתחת עיקריים שטחים

התכנית:   הוראות עיקרי
  

הקובעת לכניסה מתחת שירות שטחי הסבת . 1
עיקריים.    לשטחים

  



ילקוט הפרסומים 7247, ג' בניסן התשע"ו, 11.4.2016  5184

דירות אל הקובעת לכניסה מתחת שטחים סיפוח 2.  
הגן.   

 
השצ"פ.    לכיוון צפוני בנין קו שינוי 3.  

ג'  ב' ומגורים למגורים מיוחד ממגורים ייעוד שינויי 4.  
מבא"ת.    נוהל פי על

 
הרצליה עיריית באתר המופקדת בתכנית לעיין ניתן

  

בעיתונים,  הפקדתה דבר פרסום לאחר כשבועיים
העירוני:    באתר הבא בקישור

http://handasa.herzliya.muni.il/Plane/Pages/tab
  a.aspx

בקישורית לבחור יש ימין שבצד הקישורים בסרגל 1.
עיר"   בנין "תכניות

מס' התכנית את לכתוב יש תכנית מספר בשדה 2.
על "הצג"   ללחוץ מכן ולאחר

ובארכיב החץ על לחיצה ע"י לתכנית להיכנס יש 3.
התכנית למסמכי קישורים מופיעים המסמכים

הסרוקים.
במשרדי הנמצאת בתכנית לעיין רשאי המעונין

  

כל
עיר,  תכנון ובניה, מחלקת לתכנון המקומית הועדה
שהמשרד ובשעות בימים הרצליה 2 2 סוקולוב ברחוב
ע"י נפגע עצמו את הרואה כל לקהל. פתוח האמור
התכנון 100 לחוק סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן
ממועד ם יו6 תוך 0 התנגדות להגיש והבניה , רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה
ובניה לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים,

הרצליה.   בסוקולוב 22
כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

  

את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

   .1989 - עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר סמכויות

הרצליה   מקומי תכנון מרחב
מספר מקומית מתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה

504  -0316166

הר / 253 / א   שינוי
הר / 432    כפיפות

הר / מק / 1635 ב  / שינוי
ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים

 

מקומית: הרצליה   רשות
8  1 מס':  ישוב: הרצליה, רחוב: זמנהוף

וחלקות:    גושים
 

חלקי   283 3 : עד2 8 מחלקה: 6666 גוש:
חלקי   333 3 : עד3 3 מחלקה: 6666 גוש:
חלקי   502 2 : עד5 0 מחלקה: 6666 גוש:
חלקי   505 5 : עד5 0 מחלקה: 6666 גוש:
חלקי   848 8 : עד8 4 מחלקה: 6666 גוש:
לם   ש8 52 2 : עד8 5 מחלקה: 6666 גוש:
לם   ש8 53 3 : עד8 5 מחלקה: 6666 גוש:

התכנית:    מטרת
   6666 וש ג5 ב0 לחלקה 5 גישה פתרון מציאת

התכנית:   הוראות עיקרי
  

ך ר5 ד0 לחלקה 5 גישה דרך ויצירת קיים שביל הרחבת
   333 חלקה

הנאה   זיקת קביעת
לבינוי   הוראות קביעת

למגרשים   וחלוקה בנייה זכויות קביעת
שלא הקרקע של חדשה וחלוקה לאיחוד הוראות קביעת

בעלים    בהסכמת
הרצליה עיריית באתר המופקדת בתכנית לעיין ניתן

  

בעיתונים,  הפקדתה דבר פרסום לאחר כשבועיים
העירוני:  באתר הבא בקישור

http://handasa.herzliya.muni.il/Plane/Pages/tab
  a.aspx

  

התכנון חוק ל8 לסעיף 9 בהתאם הודעה בזו נמסרת
המקומית הועדה במשרדי 1965, כי והבניה, תשכ"ה -
הועדה הרצליה, ובמשרדי מרחב ולבניה לתכנון
תכנית מופקדת תל-אביב, מחוז ובניה לתכנון המחוזית
גרסה 7 הוראות 504-0316166 מספר מקומית מתאר

גרסה 4  . תשריט
הבאות:    לתכניות שינוי המהווה

  

הר / 1565   שינוי
הר / 1635   שינוי

/ א     הר / 1635 שינוי
הר / 1875   כפיפות

/ א     הר / 1875 כפיפות
/ א     הר / 2000 שינוי
/ ב     הר / 2000 שינוי
מ    / הר / 2000  שינוי

בקישורית לבחור יש ימין שבצד הקישורים בסרגל 1.
עיר"   בנין "תכניות

מס' התכנית את לכתוב יש תכנית מספר בשדה 2.
על "הצג"   ללחוץ מכן ולאחר

ובארכיב החץ על לחיצה ע"י לתכנית להיכנס יש 3.
התכנית למסמכי קישורים מופיעים המסמכים

הסרוקים.
במשרדי הנמצאת בתכנית לעיין רשאי המעונין

  

כל
עיר,  תכנון ובניה, מחלקת לתכנון המקומית הועדה
שהמשרד ובשעות בימים הרצליה 2 2 סוקולוב ברחוב
ע"י נפגע עצמו את הרואה כל לקהל. פתוח האמור
התכנון 100 לחוק סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן
ממועד ום י6 תוך 0 התנגדות להגיש והבניה, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה
ובניה לתכנון המקומית הועדה בעיתונים, למשרדי

הרצליה.   בסוקולוב 22
כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

  

את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

   .1989 - עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר סמכויות
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הרצליה   מקומי תכנון מרחב
מספר   מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

–  הר/מק/2359   504-0332346
התכנון חוק ל8 לסעיף 9 בהתאם הודעה בזו נמסרת
המקומית הועדה במשרדי 1965, כי והבניה, תשכ"ה -
הועדה הרצליה, ובמשרדי מרחב ולבניה לתכנון
תכנית תל-אביב, מופקדת מחוז ובניה לתכנון המחוזית

 – הר/מק/2359  – 504-0332346 מספר מפורטת
מס'  8  . תשריט וגרסת מס'  7 הוראות גרסת

הבאות:    לתכניות שינוי המהווה
  

הר / 1126   כפיפות
הר / 1396   כפיפות

/ א     הר / 1635 כפיפות
/ א     הר / 2000 כפיפות

/ א /  1   הר / 2000 שינוי
/ ב     הר / 2000 כפיפות

/ מ   הר / 2000 כפיפות
הר / 2213   כפיפות
א   2 / הר /  53 שינוי

הר /  3   שינוי
/ ב     הר / מק / 1635 כפיפות

/ א /  3   הר / מק / 2000 כפיפות
/ מב   הר / מק / 2000 כפיפות
/ מע   הר / מק / 2000 כפיפות

תמא /  3  1 כפיפות
 3  / 8  3 תמא /  כפיפות

תמא /  5  3 כפיפות
תמא /  6  3 כפיפות
תמא /  8  3 כפיפות
תממ /   5 כפיפות

ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים
  

מקומית: הרצליה   רשות
3   1 מס': ישוב: הרצליה, רחוב: הקדמה

וחלקות:    גושים
  

לם   ש3 עד:  11 311 מחלקה: 6669 גוש:
התכנית:    מטרת

  

ללא 62א(א) 4 סעיף להוראות בהתאם בנין בקו שינוי
זכויות   תוספת

התכנית:   הוראות עיקרי
  

' א2  3 5 ו  3 הר /  בתוכניות שנקבעו בניין קווי 1 .  שינוי
מוצע.    מצב לתשריט בהתאם

א'"  א' מוגבל" ל"מגורים מ"מגורים היעוד שם 2 .  שינוי
בזכויות.    שינוי ללא למבא"ת - בהתאם

הרצליה עיריית באתר המופקדת בתכנית לעיין ניתן
  

בעיתונים ,  הפקדתה דבר פרסום לאחר כשבועיים
העירוני :  באתר הבא בקישור

http://handasa.herzliya.muni.il/Plane/Pages/tab
  a.aspx

בקישורית לבחור יש ימין שבצד הקישורים בסרגל . 1
עיר"   בנין "תכניות

מס' התכנית את לכתוב יש תכנית מספר בשדה . 2
על "הצג"   ללחוץ מכן ולאחר

ובארכיב החץ על לחיצה ע"י לתכנית להיכנס 3. יש
התכנית למסמכי קישורים מופיעים המסמכים

  
הסרוקים.

במשרדי הנמצאת בתכנית לעיין רשאי המעונין כל
עיר,  תכנון ובניה, מחלקת לתכנון המקומית הועדה

שהמשרד  ובשעות בימים הרצליה 2 2 סוקולוב ברחוב
ע"י נפגע עצמו את הרואה כל לקהל. פתוח האמור
התכנון 100 לחוק סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן
ממועד ום י6 תוך 0 התנגדות להגיש והבניה, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה
ובניה לתכנון המקומית הועדה בעיתונים, למשרדי

הרצליה.   בסוקולוב 22
כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

  

את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

   .1989  - עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר סמכויות
פדלון   משה

  

המקומית   הועדה יו"ר
הרצליה   ולבנייה לתכנון

  
  

חולון   מקומי תכנון מרחב
מספר מפורטת מקומית תכנית אישור בדבר הודעה

  505-0297929
 , 2 +4 דותן ' עמק ח– 8 ר1 4 התכנית: ח/מק/ שם

בנין   קו שינוי
ג' לחוק 108 לסעיף הודעה, בהתאם בזה נמסרת
תכנית אישור 1965, בדבר והבניה, התשכ"ה – התכנון

רח'  ח/מק/148 מס' 505-0297929 מפורטת מתאר
בניין. גרסת: הוראות קו 2+4, שינוי דותן  10 - עמק

  7.0 תשריט-  
וחלוקה   איחוד וחלוקה: ללא איחוד

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

הבאות:   לתכניות התייחסות
התכנית:   היחס:  מספר סוג
התכנית:   היחס:  מספר סוג

1 /ד1  0/0 כפיפות    תמ"א
8   3 כפיפות    תמ"א

א/   1/38 כפיפות    תמ"א
  2/38 כפיפות    תמ"א
  3/38 כפיפות    תמ"א

כפיפות    תמ"א/  2/4
כפיפות    ח/  1

כפיפות    ח/15/1  
כפיפות    ח/23/1  

כפיפות    ח/  4/1
כפיפות    ח/  8/1
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א/   שינוי    ח/146
שינוי    3/40/23      
ומיקומם:   בתכנית הכלולים

    

השטחים
  2+4 דותן עמק ון, רחוב: רחוב

    
ישוב: חול

וחלקות:   גושים
חלקה  30 7

    
341 גוש

התכנית:   מטרת
מרפסות   ובניית קדמי בנין קו קיבוע לצורך נין

  
ב
  
קו שינוי

התכנית:   הוראות עיקרי
מ0 6 . ו הבניין ' עבור מ2 מ' ל 2. מ 5 קדמי בנין קו שינוי

סות   
  
פ
  
מר עבור

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
 ,7142 מספר הפרסומים ובילקוט 11.11.2015

.  24.11.2015 1051, בתאריך עמוד
המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה

  
 ,
  
התשע"ו
התכנית

ויצמן 58 ברחוב העירייה בבניין חולון ולבניה לתכנון
הוועדה במשרדי חולון, טלפון: 03-5027222, וכן
תל- אביב, בכתובת: דרך מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
. 03-76325 טל 88',  67012 125, תל-אביב בגין מנחם
ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין כל

לקהל.    פתוחים האמורים שהמשרדים
נוימרק   זוהר

  

המשנה   ועדת יו"ר
חולון   ולבנייה לתכנון

  

 '

,

  
חיפה מחוז

  
טבעון   קרית מקומי תכנון מרחב

  306-0299271 מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון 117 לחוק לסעיף הודעה, בהתאם בזה נמסרת
מתאר תכנית אישור 1965, בדבר והבניה, התשכ"ה
קרית יח"ד תוספת 306-0299271 מס ' מפורטת

חרושת  .
טבעון   ומיקומם: קרית בתכנית הכלולים השטחים

  

וחלקות:    גושים
  

לם   ש 7  7 עד: 7 7 מחלקה:  11396 גוש:
התכנית:    הוראות עיקרי

  

ר מ"5 ל- 37 ר מ"7 מ- 30 מינימאלי מגרש גודל שינוי
מגרשים   ל 3- חלוקה משפחתי דו לבית
יח"ד   ל 6- יח"ד מ 4- יח"ד מספר הגדלת

מ' ל 4-  מ- 5 ' ואחורי מ3 מ' ל- 5 . מ- 4 צידי בנין קו שינוי
מ'   

עיקרי שטח סה"כ עיקריים לשימושים 7% של תוספת
ר.    מ"1 כ- 14 של תוספת המהווים 44% במקום 51%
בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה

  

7125, עמוד מספר פרסומים ובילקוט 09/10/2015
.  15.10.15 369-370, בתאריך

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
גוריון, ת.ד. 1060 בן טבעון, כיכר קרית ובניה לתכנון
במשרדי וכן 36100, טל: 04-9539209/10 מיקוד
שד' פל -ים חיפה מחוז ובניה לתכנון המחוזית הוועדה
לעיין רשאי המעוניין 15, חיפה. טל: 04-8633433. כל
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

לקהל.  
אריאלי   דוד

  

המקומית   הועדה יו"ר
טבעון   קרית ולבנייה לתכנון

  
  

כרמל מורדות תכנון מרחב
מספר   מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

  355-0243352
צמתים מכ/864-הסדרת מספר התכנית: תכנית שם

השיש- נשר   ברחוב
התכנון לחוק לסעיף 89 בהתאם הודעה בזו נמסרת
המקומית הועדה במשרדי 1965, כי והבניה, תשכ"ה -
המחוזית הועדה כרמל, ובמשרדי מורדות ולבניה לתכנון
מס'  מפורטת תכנית מופקדת חיפה. מחוז ובניה לתכנון

.   355-0243352
הבאות:    לתכניות שינוי המהווה

  

   580 ג/   שינוי
מכ/  29  2 שינוי

/ ב /  4   תמ"א 34 כפיפות
/ ב /  5   תמ"א 34 כפיפות

תמ"מ  6  כפיפות
ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים

  

מקומית: נשר   רשות
בר דרך השיש (בין צפוני, רחוב תעשייה אזור מקום:

המסילה).   לרחוב יהודה
לתכנית:    גושים/ חלקות

  

גוש: 11666   
חלקות: 11, 17, 23, 29, 33  

 221 ,220 ,131 , 9 ,13 120 8 ,12 0 ,4 חלקות:   חלקי
התכנית:   מטרת

  

הסדרת השיש, לצורך חוב ר  - מס' 5  דרך הרחבת
נשר.    בעיר חנן תל התעשייה צמתים- באזור

התכנית:   הוראות עיקרי
  

הפקעת באמצעות מאושר בתוואי דרך א.  הרחבת
62א(א)(2) לחוק,  סעיף לפי תעשייה מאזור שטח
של הקיימות הבנייה זכויות על שמירה תוך

המופקעים.    המגרשים
לפי הדרך הרחבת של יוצא כפועל בנין בקו ב.  שינוי

62א(א)(4) לחוק.    סעיף לפי סעיף
ולעניין בניינים הריסת לעניין הוראות ג.  קביעת
סעיף לפי ציבור לצורכי הנדרשת קרקע הפקעות

62א(א)(19) לחוק.   
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שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין המעוניין כל
בקרקע,  מעונין לקהל. כל פתוחים האמורים המשרדים
נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין
וק,  ח1 ל0 סעיף 0 ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן ע"י
של פרסומה ממועד ום י6 תוך 0 התנגדות להגיש רשאי
בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
כרמל, כורי 2 ובניה, מורדות לתכנון המקומית הועדה
יומצא ההתנגדות העתק טלפון: 04-6433400 . חיפה
חיפה ים 15 שד' פל חיפה - המחוזית הועדה למשרדי

טלפון: 04-8633427  
כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

  

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

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

  

המקומית   הועדה יו"ר
כרמל   מורדות ולבנייה לתכנון

  
  

אלונה   מנשה מקומי תכנון מרחב
מספר   מפורטת תוכנית אישור בדבר הודעה

  351-0226753

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התוכנית
מנשה, ד.נ.  אזורי אלונה, מרכז מנשה ולבניה לתכנון
המחוזית,  הועדה 6177307-04. ובמשרדי חפר, טלפון
חיפה,  15א פלים רחוב הממשלה חיפה, קריית מחוז
בימים בה לעיין רשאי המעוניין 8616222-04. כל טלפון

לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות
שדה   אילן

  

המקומית   הועדה יו"ר
מנשה-אלונה   ולבנייה לתכנון

  
  

השומרון   מקומי תכנון מרחב
מס'  מקומית מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

  .353-0058636
11316 בגוש בנייה זכויות התכנית: תוספת שם

יעקב זכרון הכובשים -  רחוב 130 חלקה

התכנון וק ח1 ל1 לסעיף 7 בהתאם הודעה בזו נמסרת
מפורטת תכנית אישור 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה -

.   351-0226753 מספר
הבאות:    לתכניות שינוי המהווה

  

ל-  מ /  76  2 שינוי
מ / 345   ל כפיפות

ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים
  

מקומית: מ.א. מנשה   רשות
שומרון   ישוב: גן

לתכנית:    גושים/ חלקות
  

168 חלקי   : עד 168 מחלקה: גוש: 10080
התכנית:    הוראות עיקרי

  

תהיה חדשה בניה -כל בנין קווי קיים ,שינוי מצב הסדרת
5  3 4 6 / ומ2 7 מ/ מאושרת תכנית לפי

התכנית:    הוראות עיקרי
  

זו.    תכנית על לו חו2 י7 מ/ 6 תכנית הוראות 1 .  כל
3.0- קיימת בניה לפי מס'  20 לדרך בנין בקו 2 .  שינוי

מ'    5 מ' במקום 3.1-3.8
2.7- קיימת בניה לפי מס'  10 לדרך בנין בקו 3 .  שינוי

   ' מ 5 ' במקום מ3 .3 
בתאריך בעיתונות פורסמה התוכנית הפקדת על הודעה

  

עמוד 7184 מספר הפרסומים ובילקוט 13/11/2015
  12/01/2016 בתאריך 2647

  

התכנון חוק 9 ל8 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
המקומית הוועדה במשרדי והבניה, התשכ"ה–1965, כי
המחוזית הוועדה ולבניה "השומרון" ובמשרדי לתכנון

חיפה   מחוז ובניה לתכנון
התכנית:   חלה שבהן כתובות

  

   57 מס' בית: רחוב: הכובשים
לתכנית:    חלקות/מגרשים

  

גושים/ 
130 שלם   : עד 130 מחלקה: גוש: 11316

  0.856 בדונם : התכנית שטח
  

קודמות מאושרות תכניות לבין התוכנית בין יחס
  

מס' תוכנית :מק / ש / 950   שינוי יחס: סוג
מס' תוכנית :ש /   11 שינוי יחס: סוג

מס' תוכנית :ש /   390 כפיפות יחס: סוג
מס' תוכנית :ש / במ / 538   שינוי יחס: סוג

מס' תוכנית :ש / מק / 383  א/   כפיפות יחס: סוג
מס' תוכנית :ש / מק / 950  א/   שינוי יחס: סוג

  
התכנית   מטרת

.  130 חלקה 11316 בגוש ב-20% בנייה זכויות הגדלת
התכנית:    הוראות עיקרי

   

שהם ב-20% לבנייה המותר הכולל השטח א.   הגדלת
62א(א)(16)(א)(1) לחוק סעיף פי על 177 מ"ר,

עיקרי   שטח מ"ר והבניה, מ- 556.4 התכנון
מ"ר 34.24 של תוספת מ"ר, המהווים ל- 727.6

דיור.   יחיד לכל
סעיף פי על אדריכלי ועיצוב בינוי הוראות ב.   קביעת

והבניה.   התכנון 62א(א)(5) לחוק
שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין כל

  

בקרקע,  מעונין לקהל. כל פתוחים האמורים המשרדים
נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין
100 לחוק,  סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן ע"י
של פרסומה ממועד ום י6 תוך 0 התנגדות להגיש רשאי
בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
השומרון, רח' המייסדים ובניה לתכנון המקומית הועדה
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ההתנגדות טל': 04-6305522. העתק יעקב 54, זכרון
המחוזית (כתובת: שד' הפלי"ם הועדה למשרדי יומצא

חיפה, טל': 04-8633448   ). 15 
כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

  

את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

כל  . 1989 עבודתו), תשמ"ט - וסדרי חוקר סמכויות
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין

לקהל.    פתוחים האמורים
גלעדי   ארנון

  

המקומית   הועדה יו"ר
השומרון   ולבנייה לתכנון

  
  

המרכז מחוז
  

סבא   כפר מקומי תכנון מרחב
05  -0277194 מפורטת תכנית אישור בדבר 4הודעה

מודיעין   מקומי תכנון מרחב
מס'   מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

420  -0311472
מס'    מקומיות מתאר לתכניות שינוי

מד/מק/1/20   ו 20 -  מד/

התכנון 117 לחוק לסעיף הודעה, בהתאם בזה נמסרת
מפורטת תוכנית אישור 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה -

.  405-0277194 מספר
ומקומם:   בתכנית הכלולים השטחים

  

סבא   מקומית: כפר רשות
מס' בית:   8  חפר סבא, רחוב: עמק יישוב: כפר

וחלקות:    גושים
  

שלם   187, חלקי/שלם: 7618, חלקה: גוש:
התכנית:   מטרות

  

סגירת דירה /יח"ד, ע"י לכל מ"ר של 12 שטח הוספת
סעיף קיים. ע"פ מגורים בבנין דירות ל- 3 מרפסות

מ"ר.    סה"כ 36 62א.(א)( 1). 2
התכנית:   הוראות עיקרי

  

קיים.    מגורים בבנין דירות ל 3-  שטח מ"ר של 36 תוספת
בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה

  

עמוד 7167 מספר פרסומים ובילקוט 27/11/2015
.  16/12/2015 , בתאריך 1964

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
  

ויצמן כתובת: סבא כפר מקומית ולבניה, ועדה לתכנון
ובמשרדי סבא, טלפון: 09-7649177 137, כפר
91, רמלה, טלפון:  כתובת: שד' הרצל המחוזית הוועדה
בתכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין 08-9270170. כל

לקהל.    פתוחים ים
  
האמור שהמשרדים ובשעות

חמו   בן יהודה
המקומית   הועדה יו"ר

סבא   כפר ולבנייה לתכנון
  
  
  

התכנון חוק 9 ל8 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
המקומית הוועדה במשרדי והבניה, התשכ"ה-1965, כי
מס'  מפורטת תכנית מופקדת מודיעין ולבניה לתכנון
מס'  מקומית מתאר לתכנית 420-0311472, שינוי

מד/20, מד/מק/ 20/  1.
ומיקומם  : בתכנית הכלולים השטחים

  

התכנית   :  מיקום
  

הסתת   רחוב עינב מודיעין-מכבים- רעות, שכונה: מרכז
קואורדינאטות:  
  196634 X: ציר
  643639 Y: ציר

וחלקה:   גוש
  

בשלמותן: 61,62   גוש: 5892, חלקות
התכנית:   מטרות

  

  327-328 למגרשים בניה זכויות תוספת
התכנית:   הוראות עיקרי

  

עיקרי שטח 488 מ"ר כ - של בהיקף בניה זכויות תוספת
62א(א)(  ).3 סעיף לפי

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
  

1, מודיעין, טלפון:   רח' תלתן מודיעין ובניה לתכנון
בימים בה לעיין רשאי המעוניין 08-9726058, וכל
לקהל. (שעות פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות
מודיעין-מכבים- הנדסה, עיריית מחלקת קהל קבלת
מעוניין כל העירייה). באתר למפורסם רעות: בהתאם
עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין
 100 סעיף עפ"י לכך הזכאי כל וכן התכנית ידי על נפגע
מיום מים י6 בתוך 0 התנגדות להגיש לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה

טל'  מודיעין ת.ד.  1 מודיעין עיריית בעיתונות, למשרדי
תידון ולא תתקבל לא לתכנית 08-9726058. התנגדות
ובליווי הנמקות בכתב, בפירוט הוגשה כן אם אלא

מסתמכת.   היא שעליהן העובדות את המאמת תצהיר
ביבס   חיים

  

המקומית   הועדה יו"ר
מודיעין   ולבנייה לתכנון

  
  

ציונה   נס מקומי תכנון מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

נס/407-0356436  
התכנון לחוק לסעיף 89 בהתאם הודעה בזו נמסרת

המקומית   הועדה במשרדי 1965, כי והבניה, תשכ"ה -
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המחוזית הועדה ציונה, ובמשרדי נס ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מרכז, מופקדת מחוז ובניה לתכנון
דוד רחוב נס/מק/14/118 - נס/407-0356436 -  מספר

ציבור).    אלעזר (מבנה
ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים

  

ציונה מקומית: נס רשות
ציונה   נס אלעזר,  דוד המושבה לב

לתכנית:    גושים/ חלקות
  

:  433 בשלמות עד4 מחלקה:   33 גוש:   3636
:  574 בשלמות עד5 מחלקה:   74 גוש:   3636
:  381 חלקי עד3 מחלקה:   81 גוש:   3636
:  576 חלקי עד5 מחלקה:   76 גוש:   3636

התכנית:    הוראות עיקרי
  

62א (א) 1  . סעיף עפ"י מגרשים. של וחלוקה 1 .  איחוד
ציבור, גם למבני בתכנית שנקבעו שטחים 2 .  הגדלת
ציבור. לצרכי אחרים שטחים להקטין בכך יש אם

.  5 62א (א 1) סעיף עפ"י
62א (א) 4  . סעיף עפ"י בנין. קווי 3 .  שינוי

ומס'  בניינים של גובהם בדבר הוראות 4 .  שינוי
סעיף   עפ"י בתכנית. הקבועות כאמור הקומות

א  .4 62א (א) 
בניה.   היתרי להוצאת תנאים 5 .  קביעת

של האינטרנט באתר בתכנית לעיין ראשי המעוניין כל
  

האמורים המשרדים שבהם ובשעות בימים ו/או העירייה
פרט בכל או בקרקע, בבניין מעוניין פתוחים  לקהל. כל
כל התכנית, וכן ע"י נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני
להגיש לחוק, רשאי 100 סעיף ע"פ לכך הזכאי
ההודעה של פרסומה ממועד ום י6 תוך 0 התנגדות
הועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת
ציונה , נס ציונה, הבנים 9 ובניה, נס לתכנון המקומית
למשרדי יומצא ההתנגדות טלפון: 08-9383810. העתק
קרית 91, רמלה המחוזית (כתובת: הרצל הועדה

טלפון: 08-9788444   ). הממשלה
כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

  

את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות

לתכנית  . בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון
  
  

ציונה   נס מקומי תכנון מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

נס/407-0395756  

ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים
ציונה מקומית: נס רשות
ציונה נס אהרון ,  כפר

לתכנית:    גושים/ חלקות
  

חלקי עד:     1 מחלקה:     1 גוש:   3751
חלקי עד:     6 מחלקה:     6 גוש:   3751
חלקי עד:     8 מחלקה:     8 גוש:   3751

התכנית:    הוראות עיקרי
  

לבעיה הרחוב לסלילת ותחבורתי תנועתי פתרון הסדרת
בן איתמר רחוב בין בחיבור הגבהים מהפרשי שנגרמת
בן איתמר רחוב הרחבת ידי על וזאת עדן ורחוב אבי
בגוש חלקה 1 חשבון דרך, על בייעוד הצפוני בחלקו אבי

חקלאי.   בייעוד 3751
של האינטרנט באתר בתכנית לעיין ראשי המעוניין כל

  

האמורים המשרדים שבהם ובשעות בימים ו/או העירייה
פרט בכל או בקרקע, בבניין מעוניין פתוחים  לקהל. כל
כל התכנית, וכן ע"י נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני
להגיש לחוק, רשאי 100 סעיף ע"פ לכך הזכאי
ההודעה של פרסומה ממועד ום י6 תוך 0 התנגדות
הועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת
ציונה , נס ציונה, הבנים 9 ובניה, נס לתכנון המקומית
למשרדי יומצא ההתנגדות טלפון: 08-9383810. העתק
קרית 91, רמלה המחוזית (כתובת: הרצל הועדה

טלפון: 08-9788444   ). הממשלה
כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

  

את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

   . 1989 - עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר סמכויות
שבו   יוסי

  

המקומית   הועדה יו"ר
ציונה   נס ולבנייה לתכנון

  
  

לציון   ראשון מקומי תכנון מרחב
מקומית מתאר תכנית שינוי הכנת בדבר הודעה

רצ/3/106/1   מפורטת

התכנון חוק ל8 לסעיף 9 בהתאם הודעה בזו נמסרת
המקומית הועדה במשרדי 1965, כי והבניה, תשכ"ה -
המחוזית הועדה ציונה, ובמשרדי נס ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מרכז, מופקדת מחוז ובניה לתכנון
הרחבת נס/מק/1/155 -  נס/407-0395756 -  מספר

אבי.    בן איתמר רחוב
  

  

  

התכנון חוק ל7 סעיף 7 עפ"י הודעה בזאת נמסרת
לתכנון המקומית הועדה כי 1965- והבנייה, תשכ"ה
מתאר תכנית הכנת על לציון, החליטה ראשון ובנייה
לפי אדמה רעידות מפני מבנים חדשה  לחיזוק מקומית

רצ/106/1  . לתכנית – 8  תיקון 3 תמ"א ל2 סעיף 3
התכנית :    מטרת

  

מבנים לחיזוק המתאר רצ/106/1  תכנית תכנית תיקון
לציון.   בראשון אדמה מפני  רעידות קיימים

בתכנית   הכלולים השטחים
  

בשלמותם:   גושים
 ,3935,3932 ,3936 ,3937 ,3938 ,3939 ,3945

  3923 ,3925 ,3926 ,3928 ,3929 ,3930 ,3931
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גושים:   חלקי
  3928 ,6286 ,3939 ,3927 ,3923 ,3925

  
  

לציון   ראשון מקומי תכנון מרחב
מתאר זמניים  לתכנית תנאים קביעת בדבר הודעה

רצ/3/106/1   מפורטת מקומית
התכנון לחוק סעיף 78 עפ"י הודעה בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה 1965, כי התשכ"ה – והבנייה
את חוק ל7 סעיף 8 פי על לציון, קובעת ראשון ובנייה

עד   רצ/106/1 בתחום בניה היתרי להוצאת התנאים
שנים מ 3 יותר ולא כאמור החדשה התכנית להפקדת

להלן:   כמפורט
בתחום הנמצאים מבנים ועיבוי לחיזוק בנייה א.   היתרי
הקבוע זה, לפי ינתנו  בשלב לא רצ/106/1 תכנית
תיקוניה ל ע3 תמ"א 8 לפי רצ/106/1, אלא ב -

בלבד.  
תהיה המקומית הוועדה א - בסעיף האמור אף ב.   על
חריגים במקרים רצ/106/1 פי על לפעול רשאית
הועדה שמאי דעת חוות פי יוכח  על בהם בלבד
החיזוק לביצוע כלכלית היתכנות אין כי המקומית

בתמ"א  8.3 הקבוע פי על רק
לתוספת לבקשה לסרב רשאית תהיה ג.   הוועדה
דעת חוות פי ועל מידה ב3 תמ"א 8 מכח זכויות
ציבור צרכי לספק ניתן לא כי נקבע העיר מהנדס
בתוספת התומכות מתאימות תשתיות ו/או

המבוקשת.  
בתכנית   הכלולים השטחים

  

בשלמותם:   גושים
 ,3935,3932 ,3936 ,3937 ,3938 ,3939 ,3945

  3923 ,3925 ,3926 ,3928 ,3929 ,3930 ,3931
גושים:   חלקי

  

  3928 ,6286 ,3939 ,3927 ,3923 ,3925
  
  

לציון   ראשון מקומי תכנון מרחב
מספר   תכ' מתאר שינוי הפקדה בדבר הודעה

  413-0207464 רצ/ מק/4/20/1 – 
התכנון חוק ל8 לסעיף 9 הודעה, בהתאם בזה נמסרת
המקומית הועדה במשרדי והבניה, תשכ"ה- 1965, כי
המחוזית הועדה לציון, ובמשרדי ראשון ולבניה לתכנון
מתאר תכנית מופקדת מרכז מחוז ובניה לתכנון

  413-0207464  - רצמק/4/20/1
הבאות:   לתכניות שינוי המהווה

  

א/   לתוכנית  רצ/20/1 שינוי
  

בשלמותן:   חלקות
גוש:   3940, ח"ח:   18

התכנית:   הוראות עיקרי
  

העלמין.   לבית בניה הוראות קביעת
עפ"י העלמין בית עבור בינוי הוראות א.  קביעת

והבניה. התכנון א(א) (5) לחוק סעיף 62
עפ"י ל-450 מ"ר עיקריים בניה שטחי הגדלת ב  .

והבניה. א(א) (15) לחוק  התכנון סעיף 62
סעיף עפ"י שירות שטחי מ"ר 250 הוספת ג  .

והבניה.   התכנון 62א(א)16)(א)(1) לחוק
ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי ניין

  

המעו כל
בקרקע,  מעונין לקהל. כל פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל אוייב ןבנ
 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית. ידי על
ממועד ום י6 תוך 0 התנגדות להגיש לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה

ולבניה,  לתכנון המקומית הועדה נים, למשרדי תויב ע
פקס:    אשל"צ, טלפון: 03-9547577 , ר2 הכרמל 0
הוועדה למשרדי יומצא התנגדות 03-9547905, העתק
ממשלה, רמלה,  91, קרית המחוזית (כתובת: הרצל

טלפון: 08-9788444  .
כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

  

המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון
בכתב עבודתו), תשמ"ט-1989 . וסדרי חוקר סמכויות
מס'  את לציין יש עו"ד בתצהיר המלווה ההתנגדות
ונייד.   טלפון שם, כתובת, שיכללו המתנגד פרטי התכנית

לציון   ראשון מקומי תכנון מרחב
מספר   תכ' מתאר שינוי אישור בדבר הודעה

  413-0141515 רצ/ מק/15/67/1 -

  תמא/19   
ומקומם:   בתכנית הכלולים השטחים

  

לציון   מקומית: ראשון רשות
לציון.   יעקב, ראשון יוסף, פרימן בורג רחובות

  
  

התכנון וק ח1 ל1 לסעיף 7 הודעה, בהתאם בזה נמסרת
תכ' מתאר שינוי אישור 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה -

  413-0141515  – רצ/ מק/15/67/1 מספר
הבאות:   לתכניות שינוי המהווה

  

לתוכנית  רצ/67/1   שינוי
    רצ/2/67/1  

    רצ/1/8/67/1   
ומקומם:   בתכנית הכלולים השטחים

  

לציון   מקומית: ראשון רשות
שורק.   מעוין כתובות: אזור  התעסוקה

בשלמותן:   חלקות
  

גוש:  5418, חלקה:  17
התכנית:   הוראות עיקרי

  

סעיף 62 עפ"י הבעלים בהסכמת וחלוקה איחוד . 1
והבניה. התכנון לחוק 1 ( א(א)(

( )7 62א(א) סעיף עפ"י מינימאלי מגרש גודל שינוי . 2
והבניה. תכנון לחוק
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התכנון 62א(א)(4) לחוק סעיף עפ"י בניין קו שינוי . 3
והבניה.

לשני דונם 37.5 של בגודל מגרש חלוקת •
ונם ד2 בשטח 0 מספר 1 שטח מגרשים: תא

דונם. 17.599 בשטח מספר 2 שטח ותא
ל 17- ונם מ- 0 ד2 מינימאלי מגרש גודל שינוי •

דונם.
בתשריט.   המצוין עפ"י הבניין קווי שינוי •

בתאריך:  בעיתונות פורסמה התכנית קדת
  

הפ על הודעה
7078, עמוד מספר הפרסומים ובילקוט 24.7.15

  20.7.15 7470, בתאריך
המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית

  

אשל"צ, טלפון:  ר2 הכרמל 0 ראשל"צ, ולבניה לתכנון
מרכז,  מחוז המחוזית, הועדה ובמשרדי 03-9547577

טלפון:    ממשלה, רמלה, 91, קרית כתובת: הרצל
בימים בה לעיין רשאי המעוניין 08-9788444. כל

לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

  
לציון   ראשון מקומי תכנון מרחב

מספר תכ' מתאר שינוי אישור בדבר הודעה
  413-0235283  - רצ/2/26/11/1

התכנון 117 לחוק לסעיף הודעה, בהתאם בזה נמסרת
תכ' מתאר שינוי אישור 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה -

  413-0235283 רצ/ מק/2/26/11/1 –  מספר
הבאות:   לתכניות שינוי המהווה

  

לתוכנית  רצ/26/11/1   שינוי
  רצ/1/26/11/1    

כפיפות    רצ/מק/18/1/1  
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ראשל"צ, טלפון:  הכרמל 20 ראשל"צ, ולבניה לתכנון
מרכז,  מחוז המחוזית, הועדה ובמשרדי 03-9547577

טלפון:    ממשלה, רמלה, 91, קרית כתובת: הרצל
בימים בה לעיין רשאי המעוניין 08-9788444. כל

לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות
צור   דב

  

המקומית   הועדה יו"ר
ון   ן ציור לש א ולבנייה לתכנון

  
  

רמלה   מקומי תכנון מרחב
מספר   מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

415  -0192419
בנאי, רמלה.   בנין, רח' יוסי קווי שינוי תכנית: שם

  רצ/1/1/יג   
ומקומם:   בתכנית הכלולים השטחים

  

לציון   מקומית: ראשון רשות
לציון.   49, ראשון כתובות: רח' ז'בוטינסקי

בשלמותן:   חלקות
  

גוש: 3945, חלקה: 875  
התכנית:   הוראות עיקרי

  

לחוק  התכנון )) ( (4 א 62א סעיף עפ"י בנין קווי שינוי . 1
ובניה.

עפ"י אדריכלי עיצוב או בינוי בדבר הוראות שינוי . 2
והבניה. התכנון 62א(א)(5) לחוק סעיף

ומספר בניינים של גובהם בדבר הוראות שינוי . 3
והבניה. התכנון קומות  עפ"י  62א(א)(4א) חוק

עפ"י ב-20% לבניה המותר הכולל שטח הגדלת . 4
והבניה. התכנון )(1) לחוק 16)(א◌ׂ א( 2 6 סעיף

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת ל
  

ע הודעה
7103, עמוד   מספר הפרסומים ובילקוט 30.7.15

  26.8.15 בתאריך , 8378
  

  

  

התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה בזו נמסרת
מפורטת תכנית אישור 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה -
בנאי,  בנין, רח' יוסי קווי שינוי  - 415-0192419 מספר

רמלה.  
הבאות:    לתכניות המתייחסת

  

היחס     מס' תכנית    סוג
ב  / 6/3 כפיפות    תמ"מ
                      גז/15/16  

א  / כפיפות    גז/מק/15/16
כפיפות                  לה/מק/2/15/16  

ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים
  

מקומית: רמלה רשות
מצפון בנאי האומנים, רח' יוסי קריית כתובת: שכונת

431 , רמלה לכביש
לתכנית:    גושים/ חלקות

  

בשלמות חלקות: 8-10 גוש: 5938
התכנית:    מטרות

  

עפ"י וצידיים קדמיים בנין קווי להסדיר נועדה התכנית
בניה.   בהיתרי שאושרו הקלות פי ועל קיימת בנייה

התכנית:    הוראות עיקרי
  

להלן:   62א(א) ס.ק (4) כמפורט סעיף לפי בנין קווי שינוי
' למרפסות מ4 .4 7 - 3. מ' ל- מ- 5 קדמי בנין א)   קו

בלבד.   השרות
מ' ל- מ-  4 צידיים בניין קוי מ'  3.7 -  3.4ב)   שינוי

בלבד.   קיימים למבנים
בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה

  

עמוד 6969 מספר פרסומים ובילקוט 26.12.2014
.  21.1.2015 בתאריך 2918

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
  

9, רמלה משה מבצע ובניה "רמלה", רחוב לתכנון
הועדה של האינטרנט טלפון: 08-9771564, באתר

   /http://handasa.ramla.muni.il :בכתובת המקומית
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מרכז, כתובת: הרצל המחוזית, מחוז הועדה ובמשרדי
רשאי המעוניין 91, רמלה, טלפון: 08-9788409. כל
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.   
לביא   יואל

  

המקומית   הועדה יו"ר
רמלה   ולבנייה לתכנון

  
  

שורקות   מקומי תכנון מרחב
מתאר/מפורטת   הפקדת  תכנית בדבר הודעה

התכנון חוק ל8 לסעיף 9 הודעה, בהתאם בזה נמסרת
תכנית הפקדת בדבר 1965 והבניה, התשכ"ה -

  456-0142190 מפורטת
הבאות:   לתכניות שינוי המהווה

  

בר/12/14   לתוכנית כפיפות
בר/  324 לתוכנית שינוי

ומקומם:   בתכנית הכלולים השטחים
  

מקומית:   ברנר   רשות
ברנר   ישוב: גבעת

לתכנית:   גושים/חלקות
  

חלקי   עד:  2 מחלקה:  2 גוש: 2634
חלקי   עד:   28 מחלקה:  28 גוש: 2634

התכנית:   מטרות
  

הקרקע מעל אל לקרקע ממתחת שרות שטחי העברת
לתעשייה.   המיועד במגרש בניין קווי ושינוי

  

יומצא התנגדות 08-941271. העתק   4 או 9412991
מחוז  המרכז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי
72430  טלפון:  רמלה שד' הרצל 91 הממשלה קריית

.  08-9788444
כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתוכנית ההתנגדות

  

המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בכתב, פירוט הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתוכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדר התכנון

(  1989 התשמ"ט – עבודתו וסדרי חוקר סמכויות
קזולה   משה

  

המקומית   הועדה יו"ר
שורקות   ולבנייה לתכנון

  
  

שרונים מרחבי תכנון מרחב
מספר:   מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

457  -0276352

התכנית:   הוראות עיקרי
קיימים שירות ר) שטחי מ"4 כ-( 03 40% א.  העברת
בסמכות הקרקע, וזאת מעל אל לקרקע ממתחת
62א(א)(9) לחוק סעיף עפ"י המקומית הוועדה

והבניה.   התכנון
מ' כמסומן מ' ל- 4 מ- 5 צדדיים בניין קווי ב.   הקטנת
עפ"י המקומית הוועדה בסמכות וזאת בתשריט

והבניה.   התכנון 62א(א)(4) לחוק סעיף
ימני (מזרחי) באופן וצדדי קדמי בניין קווי ג.    הקטנת
עבור וזאת בתשריט מ' ל- 0 מ' כמסומן מ 5- נקודתי
וחדר חירום טרפו), מדרגות הנדסי (חדר מתקן
סעיף עפ"י המקומית הוועדה בסמכות וזאת אשפה

והבניה.   התכנון 62א(א)(4) לחוק
קומות ל-  3 מאושרות קומות מ- 2 קומה ד.   תוספת
סעיף עפ"י המקומית הוועדה בסמכות וזאת

והבניה.   התכנון 62א(א)(4א) לחוק
ובשעות בתוכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין כל

  

מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
את הרואה אחר תכנוני פרט בכל בקרקע, בבניין, או
פי על לכך הזכאי כל התוכנית  וכן ידי על נפגע עצמו
מים י6 תוך 0 התנגדות להגיש וק, רשאי לח1 סעיף 00
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ולבניה לתכנון המקומית הועדה בעיתונים, למשרדי
מיקוד  60948  טלפון: -08 ברנר גבעת "שורקות" דואר

התכנון חוק ל8 לסעיף 9 הודעה, בהתאם בזה נמסרת
המרחבית הועדה במשרדי והבניה, תשכ"ה-1965, כי
לתכנון המחוזית הועדה שרונים, ובמשרדי ובניה לתכנון

מספר:   מפורטת תכנית מופקדת מרכז מחוז ובניה
(הצ/מק/505/1-1  ) 457-0276352
הבאות :   לתכניות שינוי המהווה

  

1  00   / הצ / 1-1
10א     0 / הצ / 1-1

הצ /  22  1
2  00   / הצ / 1-1

6   / 2  12 הצ / 
א/ 6   2  12 הצ / 

ב/   6 2  12 הצ / 
ג/   6 2  12 הצ / 

 6 2 הצ / 1-1  /
ומקומם :   בתכנית הכלולים השטחים

  

האירוסים 4    יהודה, רחוב: ישוב: אבן
גושים/חלקות:  

  

גוש:  8018   חלקה:  151        
   189967 X קוארדינטה
   686556 Y קוארדינטה

דונם   0.905 התכנית:  שטח
  

התכנית :    מטרת
  

עפ"י הבינוי שינוי ומאפשרת מוסיפה % בניה התכנית
המאושר.   

התכנית :   הוראות עיקרי
  

מ' ל מ- 10 מזרחי קדמי בנין בקו .  שינוי מ',  5- 1 
לחוק.    א(א) 4 סעיף 2 לפי מקומית ועדה בסמכות

לחוק.    62א(א) 5 סעיף לפי בינוי בהוראות .  שינוי  2 
ועדה בסמכות יח"ד בין הבניה שטחי חלוקת .  שינוי  3 

לחוק.    62א(א) 6 סעיף לפי מקומית
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משטחו 7% בשיעור במגרש בניה שטחי וספת . ת.   4 
62א(א),  16 סעיף לפי המקומית הועדה בסמכות

(א)(2) לחוק.   
היתרים.    ומתן לבניה, פיתוח הנחיות 5 .  קביעת

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעונין כל
  

בקרקע,  מעונין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבנין
 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ממועד ימים תוך 60 התנגדות להגיש לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פירסומה
ובניה,  לתכנון המרחבית הועדה בעיתונים, למשרדי

פולג, נתניה, טלפון: 09-8636012  . 1ג' אזה"ת הצורן
המחוזית הוועדה למשרדי יומצא התנגדות העתק

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

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
  

המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתכמת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

תשמ"ט- 1989 . עבודתו), וסדרי חוקר סמכויות

 

  
שרונים מרחבי תכנון מרחב

מספר:    מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
164א     / הצ / מק / 1-5
הפנים שר באישור

התכנון 117 לחוק לסעיף הודעה, בהתאם בזה נמסרת
מפורטת תכנית אישור והבניה, תשכ"ה-1965, בדבר

164א     / מספר:  הצ / מק / 1-5
הבאות:   לתכניות שינוי המהווה

  

   /0 הצ / 1-5  
  301   / הצ / במ / 1-5

ומקומם:   בתכנית הכלולים השטחים
  

מ.מ. תל-מונד  
וחלקות:   גושים

  

(ישן)      גוש:  7800   חלקה:   5 
     111-112 9 ,9 גוש:  9054   חלקות:  
מ"ר   התכנית:      14,267.000 שטח

  

התכנית :    מטרת
  

מסחרי,  ב', במבנה מסוג תידלוק תחנת 1 .  הקמת
מסחרי, בהתאם ביעוד , 7800 בגוש בחלקה 5
 - התשס"ד מס' 4, נוסח שינוי תמ"א 18 להוראות
סעיף לפי המקומית הועדה בסמכות , 2004
 - התשכ"ה והבניה התכנון 62א(א)(10) לחוק

החוק).  (להלן 1965
מגרשים: 150 לשלושה מגרש של בהסכמה 2 .  חלוקה
תידלוק לתחנת ומגרש מסחריים מגרשים שני
הועדה בסמכות הקרקע, בעלי ומסחר, בהסכמת

62א(א)(1) לחוק. סעיף לפי המקומית

בתשריט, בסמכות כמסומן מס'  35 דרך הרחבת .  3  
סעיף  62א(א)(2) לחוק. לפי מקומית ועדה

הועדה בסמכות התכנית בתחום בנין קווי 4 .  קביעת
62א(א)(4) לחוק. סעיף לפי המקומית

. 2540 מגרש בתחום מעבר זכות 5 .  קביעת
ולשטחי עיקריות למטרות הבניה זכויות חלוקת .  6  
שינוי ללא 2540 מגרש ובין 2539 מגרש בין שרות
לבניה. המותרים המרובעים המטרים של הכל בסך
62א(א)(9) לחוק. סעיף לפי מקומית ועדה בסמכות
הסדרי התכנית, לרבות בתחום בינוי הוראות קביעת .  7 
התכנית,  לנספחי בהתאם ותנועה כניסה, חניה

62א(א)(5) לחוק. סעיף לפי מקומית ועדה בסמכות
מ-4,000 מסחרי לאזור מינימלי מגרש גודל 8 .  שינוי
לפי מקומית ועדה מ"ר, בסמכות ל-2,350 מ"ר

62א(א)(7) לחוק. סעיף
בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה

  

מספר: הפרסומים: ובילקוט בתאריך28/05/2008
  28/05/2008 3272, בתאריך: 5813, התש"ס, עמוד:
המרחבית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית

  

פולג, נתניה אזה"ת ג' 1 ובניה "שרונים" הצורן לתכנון
המחוזית, מחוז הועדה ובמשרדי טלפון: 8636012-09
טלפון:  רמלה הממשלה 91, קרית הרצל כתובת: מרכז
בימים בה לעיין רשאי המעוניין 9788444-09. כל

לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות
  

  

  
שרונים מרחבי תכנון מרחב

מפורטת: 0101618- 457 תכנית אישור בדבר הודעה
  291  / הצ / מק / 1-5

התכנון וק ח1 ל1 לסעיף 7 הודעה, בהתאם בזה נמסרת
מפורטת תכנית אישור והבניה, תשכ"ה-1965, בדבר

  291   / הצ / מק / 1-5 מספר: 457-0101618
הבאות:    לתכניות שינוי המהווה

  

   193   / הצ / במ / 1-5
193א     / הצ / מק / 1-5
193ב     / הצ / מק / 1-5

  214   / הצ / מק / 1-5
ומקומם:   בתכנית הכלולים השטחים

  

מ.מ. תל-מונד  
הברוש      רחוב:

בשלמותן:   חלקות
  

    9 4 גוש:  9049   חלקה:  
דונם   0.927 התכנית :  שטח

  

התכנית :   מטרת
  

 
ופיתוח לבניה תנאים וקביעת דיור יחידת הוספת

העיקריים. הבניה שטחי הגדלת ללא במגרש
התכנית :   הוראות עיקרי

  

סך הגדלת , ללא  -3 ל מ 2- במגרש מס' יח"ד 1 .  הגדלת
לפי מקומית ועדה בסמכות העיקריים, השטחים

62א(א)(8) לחוק. סעיף
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שרות, ולמתן ופיתוח, לשטחי לבינוי הוראות ביעת ק   .  2
סעיף לפי מקומית ועדה היתרים, בסמכות

62א(א)(5) לחוק.
בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה

  

 ,6793 מספר: הפרסומים: ובילקוט 29/04/2014
  29/04/2014 5098, בתאריך: התש"ס, עמוד:

המרחבית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
  

פולג, נתניה,  זה"ת א'1 ג ולבניה "שרונים" הצורן לתכנון
מחוז המחוזית הועדה טלפון:8636012-09  ובמשרדי

רמלה,  הממשלה 91, קרית המרכז, (כתובת: הרצל
בה לעיין רשאי המעונין כל טלפון : 9788444-08 ).

לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים
אוזן   דורון

  

המקומית   הועדה יו"ר
שרונים   ולבנייה לתכנון

הצפון מחוז
  

נהריה   מקומי תכנון מרחב
מספר   מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

  210-0249771
התכנון וק ח1 ל1 לסעיף 7 בהתאם הודעה בזו נמסרת
מפורטת אישור  תכנית 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה -

   210-0249771 מספר
הבאות:    לתכניות שינוי המהווה

  

לתכנית   ג/4427 בנין קווי שינוי
לתכנית   ג/במ/  21 בנין קווי שינוי

ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים
  

מקומית: נהריה   רשות
שרה .   עין שכונת ב6 2  ,60 ,48 ,44 ,4 0 ליאון בק רחוב

לתכנית:    גושים/ חלקות
  

מחלקה:    1 חלק גוש: 18134
 .  1 2 ג/במ/ "י עפ1 85 4 ,18 מס' 179, 183,  מגרשים

  

התכנית:    הוראות עיקרי
  

בניה של ללגליזציה תכנונית כתשתית בניין קווי שינוי
בטון) .    קיימת (פרגולות

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
  

7151, עמוד מספר פרסומים ובילקוט 23/11/2015
   . 23/11/2015 1287, בתאריך

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
  

19, נהריה, טלפון:  נהריה, שד' הגעתון ובניה לתכנון
צפון,  המחוזית, מחוז הועדה משרדי ב 4 ו0   -9879891
עלית, טלפון:  נצרת הממשלה כתובת: קריית
בימים בה לעיין רשאי המעוניין 0. כל  4 -6508508

לקהל.     פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות
  

 

  
  

נהריה   מקומי תכנון מרחב
מספר   מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

210  -0325738
התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה בזו נמסרת
מפורטת תכנית אישור 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה -

   210-0325738 מספר
הבאות:    לתכניות שינוי המהווה

  

לתוכנית   ג /191  בהתאם
לתוכנית   ג/3245   בהתאם

לתוכנית   ג/4427   שינוי
לתוכנית   ג/7582   שינוי

ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים
  

שרה,  עין 90, 92, שכונת מקומית: רח' בלפור רשות
נהריה   . 

לתכנית:    גושים/ חלקות
  

8   1 חלקה:    חלק גוש: 18134
ארעי )   ספר מ( 3 2 0 חלקה:   גוש: 19122

ארעי )   חלקה:  213 ( מספר חלק גוש: 19122
התכנית:    הוראות עיקרי

  

להקמת תכנונית תשתית ליצירת מגרשים איחוד  *  
משפחתיים.    דו קוטג'ים הכולל 8 פרויקט

מגרשים   איחוד  *  
מ' והגדרת 3.60 עד נקודתי באופן בניין קווי שינוי  *  

גזוזטראות .    להקמת בניין קווי
לממ"דים, מחסנים,  המיועדים שירות שטחי תוספת  *  

62א (א) סעיף מקורה (מכוח וכניסה ) 2א(16גגונים
לחוק) .    1 ' ג5 וסעיף 1

הבניה .    תכסית הגדלת  *  
בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה

  

7160  ,  עמוד מספר פרסומים ובילקוט 23/12/2015
   . 06/12/2015 1661, בתאריך

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
  

19, נהריה,  טלפון:  נהריה, שד' הגעתון ובניה לתכנון
צפון,  המחוזית, מחוז הועדה משרדי ב 4 ו0   - 9879891

עלית, טלפון:    נצרת הממשלה כתובת: קריית
בימים בה לעיין רשאי המעוניין . כל - 04  6508508

לקהל.     פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות
סבג   ז'קי

  

המקומית   הועדה יו"ר
נהריה   ולבנייה לתכנון

  
  

עפולה   מקומי תכנון מרחב
מספר   מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

215  -0285197
התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה בזו נמסרת
מפורטת אישור  תכנית 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה -

עפולה.   צבי בן שטחים החלפת  - 215-0285197 מספר
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הבאות:    לתכניות שינוי המהווה
ג/ 12567  כפיפות
ג/18647   כפיפות

עפ/מק/1/141   שינוי
ג/במ/141   שינוי

ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים
  

מקומית: עפולה   רשות
לתכנית:    גושים/ חלקות

  

חלקי עד:     1 מחלקה:     1 גוש:  17120
חלקי   עד:    12 מחלקה:    12 גוש:  17120

שלמות   ב5 עד:    5 מחלקה:    55 גוש:  17781
חלקי   עד:     2 מחלקה:     2 גוש:  17781

חלקי   עד:    56 מחלקה:    56 גוש:  17781
חלקי   עד:    59 מחלקה:    59 גוש:  17781

התכנית:    הוראות עיקרי
  

מאושרים   שטחים שינוי ללא שטחים הצרחת
בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה

  

עמוד מספר7003 , פרסומים 20/02/2015  ובילקוט
.   11/03/2015 4053, בתאריך

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
  

טלפון:   47, עפולה יהושוע עפולה, רחוב ובניה לתכנון
צפון,  המחוזית, מחוז הועדה ובמשרדי 04-6520344
עלית,   נצרת הפנים משרד הממשלה – כתובת: קריית
בה לעיין רשאי המעוניין טלפון: 04-6508508. כל
לקהל.     פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים

  
מליחי   שלמה

המקומית   הועדה יו"ר
עפולה   ולבנייה לתכנון

  
  

שמונה   קריית מקומי: ן
  
תכנו מחוז: צפון,מרחב

  217-0390187 מספר תכנית הפקדת בדבר הודעה
לבית רמב"ם ספר מבית זכויות התכנית:ניוד שם

שמונה   קריית דנציגר ספר
התכנון חוק ל8 לסעיף 9 הודעה, בהתאם בזה נמסרת
המקומית הועדה במשרדי 1965,כי והבניה, התשכ"ה –
עיר בניין תכנית מופקדת שמונה קריית לבניה לתכנון

 4  - תשריט  3 - גרסת: הוראות 217-0390187 ' : מס
וחלוקה   איחוד ללא וחלוקה: איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית והרשאות: בניה התרי
הרשאות   או היתרים

הבאות:   לתכניות המתייחסת
התכנית   מספר היחס   סוג

ציבורי)   שיכון לרישום (תוכנית 1/05/1 שינוי  
ג/1071   ביטול  

ציבורי)   שיכון לרישום (תוכנית 1/05/11 שינוי  
ג/3651   ביטול  

ג/10877   ביטול  
ג/14742   כפיפות  

ומקומם:   בתכנית הכלולים השטחים
שמונה  . ישוב: קרית

יצחק  . רמב"ם: ברח' שדה ספר בית
  9779 לדרך דנציגר: ממזרח ספר בית

  X: 254119 קואורדינטה
  Y: 789954 קואורדינטה

וחלקות:   גושים
  

מוסדר:  
בחלקן: 58 ,14-15 ,10-11  . חלקות גוש: 13139

בשלמותן:   87 חלקות גוש: 13163
התכנית :  מטרת

  

דנציגר.   ספר בבית חדש אגף הקמת
התכנית:   הוראות עיקרי

  

רמב"ם ספר מבית מ"ר 630 של כולל שטח 1 .  ניוד
דנציגר.   ספר לבית

בניין.   קווי וקביעת 2 .  שינוי
החדש האגף להקמת בניה והוראות זכויות 3 .  קביעת

דנציגר.   ספר בבית
ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין כל

  

באתר לקהל, וכן פתוחים האמורים שהמשרדים
כל .  www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין יןעונימ
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
ימים תוך  60 התנגדות להגיש 100 לחוק, רשאי סעיף
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ולבניה לתכנון המקומית הועדה בעתונים, למשרדי
טלפון: 04-6908445   . 102 7 ,00 3 שמונה, הרצל קריית
כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

  

המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

.  1989 - עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר סמכויות
מלכה   ניסים

  

המקומית   הועדה יו"ר
שמונה   קריית ולבנייה לתכנון

  
  

הגליל   אצבע מקומי תכנון מרחב
מספר   מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

259  -0310839
התכנון לחוק לסעיף 89 בהתאם הודעה בזו נמסרת
המקומית הועדה במשרדי 1965, כי והבניה, תשכ"ה -
המחוזית הועדה הגליל, ובמשרדי אצבע ולבניה לתכנון
259- מפורטת תכנית צפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון

משה.    -   רון 0310839
הבאות:    לתכניות שינוי המהווה

  

ג/11446  י.פ. 5009  מיום:  09.08.2001  
ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים

  

פינה מקומית: מ.מ. ראש רשות
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לתכנית:    גושים/ חלקות
76-79  מגרש  99  , חלקות: 57-61 חלקי גוש: 13943

התכנית:    הוראות עיקרי
  

62א(א)(1) לחוק.   סעיף ע"פ מחדש וחלוקה איחוד
62א(א)(4) לחוק.   סעיף ע"פ בניין בקווי שינוי

62א(א)(7  ) ע"פ מינימלי מגרש בגודל שינוי
שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין ראשי המעוניין כל

  

בקרקע,  מעוניין פתוחים  לקהל. כל האמורים המשרדים
נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין
וק,  ח1 ל0 סעיף 0 ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן ע"י
של פרסומה ממועד ום י6 תוך 0 התנגדות להגיש רשאי
בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
הגליל, כתובת:  אצבע ובניה לתכנון המקומית הועדה
טלפון:  עליון גליל קניון 10300 הגלילית חצור ת.ד 9
פקס: 04-6800079, העתק 04-6800077/8

המחוזית. הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות
כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

  

את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

  .  1989 - עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר סמכויות
פרנקנטהל   ישכר

  

המקומית   הועדה יו"ר
הגליל   אצבע ולבנייה לתכנון

  
  

1

אלונים   גבעות מקומי תכנון מרחב
מספר   מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

  261-0253435
התכנון חוק ל8 לסעיף 9 בהתאם הודעה בזו נמסרת
המקומית הועדה במשרדי 1965, כי והבניה, תשכ"ה -
הועדה אלונים, ובמשרדי בגבעות ולבניה לתכנון
תכנית צפון , מופקדת מחוז ובניה לתכנון המחוזית

.   261-0253435 מפורטת  מספר
הבאות:    לתכניות שינוי המהווה

  

לתוכנית   ג / 14093   שינוי
לתוכנית   ג / במ / 261   שינוי

ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים
  

אל-מכסור   מקומית: מ.מ. ביר רשות
אל-מכסור   ישוב: ביר

לתכנית:    גושים/ חלקות
  

חלקי   עד:    30 חלקה:    30 מ גוש: 17560
חלקי   עד:    31 חלקה:    31 מ גוש: 17560

התכנית:    הוראות עיקרי
  

אלמכסור   -  ביר 3112 במגרש בנין קוי הסדרת
שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין ראשי המעונין כל

  

בקרקע,  מעונין פתוחים  לקהל. כל האמורים המשרדים
נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין
וק,  ח1 ל0 סעיף 0 ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן ע"י

של פירסומה ממועד ום י6 תוך 0 התנגדות להגיש רשאי
בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה

אלונים" שפרעם   ובניה "גבעות לתכנון המקומית הועדה
ההתנגדות העתק לפון: 04-9502021 ט,5 5 0 ת.ד. 
עילית המחוזית (כתובת:  נצרת הועדה למשרדי יומצא

(   04-6508508   : פון טל5 ת.ד.  95
כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

  

את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

   . 1989 - עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר סמכויות
  
  

אלונים   גבעות מקומי תכנון מרחב
מספר   מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

גא / מק / 10  /  75
התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה בזו נמסרת

מפורטת                   אישור  תכנית - 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה
   .75   / גא / מק / 10 מספר

הבאות:    לתכניות שינוי המהווה
  

לתוכנית   ג / 7025   שינוי
לתוכנית   ג / 9915   שינוי

ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים
  

שפרעם   מקומית: עירית רשות
ישוב: שפרעם  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  

חלקי   עד:    19 חלקה:    19 מ גוש: 10296
חלקי   עד:    20 חלקה:    20 מ גוש: 10296
חלקי   עד:    32 חלקה:    32 מ גוש: 10296
חלקי   עד:    41 חלקה:    41 מ גוש: 10296
חלקי   עד:    42 לקה:    42 ח   מ גוש: 10296
חלקי   עד:    43 חלקה:    43 מ גוש: 10296
חלקי   עד:    44 חלקה:    44 מ גוש: 10296
חלקי   עד:    74 חלקה:    74 מ גוש: 10296
חלקי   עד:    75 חלקה:    75 מ גוש: 10296

התכנית:    הוראות עיקרי
  

ליצירת והרחבת הקיים למצב בהתאם דרך הסדרת
בשטח ואישורים היתרים למתן תכנונית מסגרת

התוכנית.   
בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה

  

6383, עמוד מספר פרסומים ובילקוט 13/01/2012
   . 22/02/2012 2836, בתאריך

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
  

ת.ד.  אלונים, שפרעם גבעות מקומית ועדה ובניה לתכנון
המחוזית,  הועדה ובמשרדי 505 טלפון: 04-9502021

טלפון   ת.ד. 595 עילית כתובת: נצרת צפון מחוז
בימים בה לעיין רשאי המעונין כל . 04-6508508

לקהל.     פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות
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לתכנית:    גושים/ חלקות
חלקות: 13943גוש:    199מגרש  76-79, 57-61חלקי

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
סעיף ע"פ מחדש וחלוקה   ) לחוק.1א(א)(62איחוד

סעיף ע"פ בניין בקווי   ) לחוק.4א(א)(62שינוי
ע"פ מינימלי מגרש בגודל   )7א(א)(62שינוי

  

שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין ראשי המעוניין כל
בקרקע,  מעוניין פתוחים  לקהל. כל האמורים המשרדים
נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום

בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
הגליל, כתובת:  אצבע ובניה לתכנון המקומית הועדה

הגלילית 9ת.ד טלפון: 10300חצור עליון גליל קניון
, העתק04-6800079פקס: 04-6800077/8

המחוזית. הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות
  

תת לא לתכנית כןהתנגדות אם אלא תדון ולא קבל
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות
  

פרנקנטהל   ישכר
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה הגליללתכנון   אצבע
  
  

אלונים גבעות מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0253435-261  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
הועדה אלונים, ובמשרדי בגבעות ולבניה לתכנון
תכנית צפון , מופקדת מחוז ובניה לתכנון המחוזית

  . 261-0253435מפורטת  מספר
  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
לתוכנית   ג /    14093שינוי

לתוכנית   ג / במ /    261שינוי
  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  אלרשות   מכסור-מ.מ. ביר

אלישוב:    מכסור-ביר
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
חלקה:   17560גוש:    חלקי 30עד:    30מ
חלקה:   17560גוש:    חלקי 31עד:    31מ

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
במגרש בנין קוי אלמכסור - 3112הסדרת   ביר

  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י

תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פירסומה ממועד יום
בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה

אלונים" שפרעם   ובניה "גבעות לתכנון המקומית הועדה
ההתנגדות04-9502021טלפון:  ,505ת.ד.  העתק

עילית המחוזית (כתובת:  נצרת הועדה למשרדי יומצא
  ) 04-6508508:  טלפון 595ת.ד. 

  

לא לתכנית כןהתנגדות אם אלא תדון ולא תתקבל
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות
  
  

אלונים גבעות מקומי תכנון   מרחב
מפור תכנית אישור בדבר מספרהודעה   טת

  75/  10גא / מק / 
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

אישור  1965 -והבניה, תשכ"ה מפורטת                , בדבר   תכנית
גא / מק /    . 75/  10מספר

  

הבאות: ה לתכניות שינוי   מהווה
לתוכנית   ג /    7025שינוי
לתוכנית   ג /    9915שינוי

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  שפרעםרשות   עירית

  שפרעםישוב: 
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
חלקה:   10296גוש:    חלקי 19עד:    19מ
חלקה:   10296גוש:    חלקי 20עד:    20מ
חלקה:   10296גוש:    חלקי 32עד:    32מ
חלקה:   10296גוש:    חלקי 41עד:    41מ
  חלקי 42עד:    42חלקה:   מ  10296גוש: 
חלקה:   10296גוש:    חלקי 43עד:    43מ
חלקה:   10296גוש:    חלקי 44עד:    44מ
חלקה:   10296גוש:    חלקי 74עד:    74מ
חלקה:   10296גוש:    חלקי 75עד:    75מ

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
ליצירת והרחבת הקיים למצב בהתאם דרך הסדרת

ל תכנונית בשטחמסגרת ואישורים היתרים מתן
  התוכנית. 

  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר13/01/2012 פרסומים , עמוד6383ובילקוט

  .  22/02/2012, בתאריך2836
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
מקומית ועדה ובניה ת.ד. לתכנון אלונים, שפרעם גבעות

המחוזית, 04-9502021: טלפון 505 הועדה ובמשרדי
ת.ד.  עילית כתובת: נצרת צפון   טלפון595מחוז

בימים .04-6508508 בה לעיין רשאי המעונין כל
לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים   ובשעות

  
  

אלונים   גבעות מקומי תכנון מרחב
מספר  מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

גא / מק / 11  / 9 7
 

התכנון וק ח1 ל1 לסעיף 7 בהתאם הודעה בזו נמסרת
מפורטת אישור  תכנית 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה -

   .97   / גא / מק / 11 מספר
הבאות:    לתכניות שינוי המהווה

  

לתוכנית   ג / 11383   שינוי
ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים

  

שפרעם   מקומית: עירית רשות
ישוב: שפרעם  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  

שלם   עד:     7 חלקה:     7 מ גוש: 10313
שלם   עד:     8 חלקה:     8 מ גוש: 10313

שלם   עד:    12 חלקה:    12 מ גוש: 10313
חלקי   עד:    85 חלקה:    85 מ גוש: 10313

התכנית:    הוראות עיקרי
  

הבעלים   הסכמת ללא וחלוקה    איחוד
מינימלי   מגרש גודל    הקטנת

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
  

6913  ,  עמוד   מספר פרסומים ובילקוט 19/09/2014
  .  09/11/2014 785, בתאריך

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
  

אלונים" ,  שפרעם מקומית  "גבעות ועדה ובניה לתכנון
הועדה פון : 04-9502021   ובמשרדי טל5 ת.ד.  05
ת.ד. 595  עילית צפון  כתובת: נצרת המחוזית, מחוז
בימים בה לעיין רשאי המעונין 04-6508508. כל טלפון

לקהל.     פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות
ענבתאוי   אמין

  

המקומית   הועדה יו"ר
אלונים   גבעות ולבנייה לתכנון

  
  

תחתון גליל מקומי תכנון מרחב
מספר   מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

206  -0387977
התכנון חוק ל8 לסעיף 9 הודעה, בהתאם בזה נמסרת
המקומית הועדה במשרדי והבניה, תשכ"ה-1965, כי
המחוזית הועדה תחתון, ובמשרדי גליל ובניה לתכנון
מספר:  מפורטת תכנית מופקדת צפון מחוז ובניה לתכנון

  206-0387977
הבאות :     לתכניות שינוי המהווה

  

שינוי   ג / 6072  
שינוי   ג / 7315  

ומקומם :   בתכנית הכלולים השטחים
  

ישוב :    לביא  
  

  

  
  

וחלקות:   גושים
חלקי   עד:    49 מחלקה:    49 גוש: 15232
חלקי   עד:    51 מחלקה:    51 גוש: 15232
חלקי   עד:    53 מחלקה:    53 גוש: 15232
חלקי   עד:    54 מחלקה:    54 גוש: 15232

:  111 חלקי   עד1 מחלקה:   11 גוש: 15232
חלקי   עד:    21 מחלקה:    21 גוש: 15233
חלקי   עד:    22 מחלקה:    22 גוש: 15233
שלם   עד:    23 מחלקה:    23 גוש: 15233
שלם   עד:    24 מחלקה:    24 גוש: 15233
שלם   עד:    25 מחלקה:    25 גוש: 15233
שלם   עד:    26 מחלקה:    26 גוש: 15233
שלם   עד:    27 מחלקה:    27 גוש: 15233
שלם   עד:    28 מחלקה:    28 גוש: 15233
שלם   עד:    29 מחלקה:    29 גוש: 15233
חלקי   עד:    30 מחלקה:    30 גוש: 15233
חלקי   עד:    31 מחלקה:    31 גוש: 15233
חלקי   עד:    32 מחלקה:    32 גוש: 15233
חלקי   עד:    46 מחלקה:    46 גוש: 15233
חלקי   עד:    47 מחלקה:    47 גוש: 15233
שלם   עד:    48 מחלקה:    48 גוש: 15233
חלקי   עד:    49 מחלקה:    49 גוש: 15233
שלם   עד:    50 מחלקה:    50 גוש: 15233
חלקי   עד:    51 מחלקה:    51 גוש: 15233
חלקי   עד:    66 מחלקה:    66 גוש: 15233
חלקי   עד:    67 מחלקה:    67 גוש: 15233
חלקי   עד:    73 מחלקה:    73 גוש: 15233
שלם   עד:    74 מחלקה:    74 גוש: 15233
שלם   עד:    75 מחלקה:    75 גוש: 15233
חלקי   עד:    77 מחלקה:    77 גוש: 15233
חלקי   עד:     1 מחלקה:     1 גוש: 15234
חלקי   עד:     2 מחלקה:     2 גוש: 15234
חלקי   עד:     3 מחלקה:     3 גוש: 15234

חלקי   עד:    57 מחלקה:    57 גוש: 15234
חלקי   עד:    58 מחלקה:    58 גוש: 15234
חלקי   עד:    25 מחלקה:    25 גוש: 15236
חלקי   עד:    26 מחלקה:    26 גוש: 15236
חלקי   1 3 עד:    מחלקה:    31 גוש: 15236
חלקי   עד:    32 מחלקה:    32 גוש: 15236
חלקי   עד:    33 מחלקה:    33 גוש: 15236
חלקי   עד:    34 מחלקה:    34 גוש: 15236
חלקי   עד:    36 מחלקה:    36 גוש: 15236
חלקי   עד:    38 מחלקה:    38 גוש: 15236

התכנית :       83155.000   שטח
  

התכנית :       מטרת
  

לצורך ביישוב הציבורי השטח את להגדיל באה התכנית
אזורית.    כלל חינוך קרית הקמת

התכנית :   הוראות עיקרי
  

סעיף ציבור. לפי לצורכי מגרשים שטחי הגדלת . 1
62(א)א 3  .
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62(א)א 4  . סעיף בהתאם.לפי בניין קוי 2 .  שינוי
אדריכלי ועצוב בינוי תכסית,הוראות 3 .  קביעת

9   5. 62(א)א סעיף בהתאם .לפי
סעיף קיימים. לפי למבנים בהתאם דרך 4 .  הרחבת

62(א)א 2  .
בניה.    להיתר ותנאים הוראות 5 .  מתן

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעונין כל
  

בקרקע,  מעונין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבנין
 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ממועד ימים תוך 60 התנגדות להגיש לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פירסומה
גליל ובניה לתכנון המקומית הועדה בעיתונים, למשרדי

טלפון: 046628210.   14101 מיקוד תחתון, כדורי
המחוזית הוועדה יומצא  למשרדי התנגדות העתק
עלית, מיקוד 29  נצרת יצחק (כתובת: רח' מעלה

(   . , טלפון: 04-6508555 1753005
כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

  

המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתכמת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

תשמ"ט- 1989  . עבודתו), וסדרי חוקר סמכויות
יוסף   בועז

  

המקומית   הועדה יו"ר
התחתון   הגליל ולבנייה לתכנון

  
  

אשר   חבל מקומי תכנון מרחב
מספר   מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

  201-0308916
התכנון חוק ל8 לסעיף 9 בהתאם הודעה בזו נמסרת
המקומית הועדה במשרדי 1965, כי והבניה, תשכ"ה -
המחוזית הועדה אשר, ובמשרדי חבל ולבניה לתכנון
מספר מפורטת תכנית צפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון

.  201-0308916
הבאות:   לתכניות שינוי המהווה

  

כפיפות   ג/18306  
ומקומם:   בתכנית הכלולים השטחים

  

אשר   מקומית: מטה רשות
ישוב: בצת  

לתכנית:   גושים/ חלקות
  

בשלמות   עד:     4 מחלקה:     4 גוש: 18324
חלקי   עד:     7 מחלקה:     5 גוש: 18324

  
  
  

חלקי   עד:     9 מחלקה:     9 גוש: 18324
שלמות   ב6 עד:     3 מחלקה:     2 גוש: 18326

חלקי   עד:     1 מחלקה:     1 גוש: 18328
בשלמות   עד:    4 מחלקה:     3 גוש: 18328
עד:    9בשלמות   מחלקה:     6 גוש: 18328
חלקי   עד:    10 מחלקה:    10 גוש: 18328

שלמות   ב1 עד:    9 מחלקה:    11 גוש: 18328
חלקי   עד:    20 מחלקה:    20 גוש: 18328

שלמות   ב4 עד:    5 מחלקה:    21 גוש: 18328
חלקי   עד:    46 מחלקה:    46 גוש: 18328

שלמות   ב4 עד:    7 מחלקה:    47 גוש: 18328
חלקי   עד:    48 מחלקה:    48 גוש: 18328
חלקי   עד:    50 מחלקה:    50 18328 גוש:

שלמות   ב5 עד:    5 מחלקה:    51 גוש: 18328
חלקי   עד:    56 מחלקה:    56 גוש: 18328

שלמות   ב5 עד:    9 מחלקה:    57 גוש: 18328
שלמות   ב6 עד:    0 מחלקה:    60 גוש: 18328
שלמות   ב6 עד:    1 מחלקה:    61 גוש: 18328

התכנית:   מטרות
  

של הכולל בשטח שינוי ללא מגרשים של וחלוקה איחוד
בתכנית א (א )(1) ושינויים סעיף 62 לפי קרקע יעוד כל
הקרקע יעודי שטח בכלל שינוי תקפה, ללא מפורטת

הבנייה.    בזכויות שינוי וללא
התכנית:    הוראות

  

ובפרט,  תקפה בתכנית שטח תאי בין גבולות 1 .  דיוק
החקלאיות.   הנחלות א' של חלקות גבולות

חלופי,  למקום מאושר הנדסי מתקן 2 .  העתקת
תפעוליים.   משיקולים

שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין ראשי המעונין כל
  

בקרקע,  מעונין פתוחים  לקהל. כל האמורים המשרדים
נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין
100 לחוק,  סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן ע"י
של פירסומה ממועד ום י6 תוך 0 התנגדות להגיש רשאי
בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
אשר, ד.נ.  גליל ובניה, חבל לתכנון המקומית הועדה
ההתנגדות 5, טלפון: 04-9879610. העתק מערבי
המחוזית (כתובת: קרית הועדה למשרדי יומצא

עלית , טלפון: 04-6508503  ). נצרת הממשלה
כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

  

את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

.  1989 - עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר סמכויות
שפול   אלכס

  

המקומית   הועדה יו"ר
אשר   חבל ולבנייה לתכנון
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המעיינות   עמק מקומי תכנון מרחב
  202-0317511 אישור  מספר בדבר הודעה

התכנון וק ח1 ל1 לסעיף 7 בהתאם הודעה בזו נמסרת
מספר   אישור - 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה

.  3 מספר מגרש מלכישוע  - 202-0317511
הבאות:    לתכניות שינוי המהווה

  

ג/12505   שינוי
4/ ב3  4/ תמא/ כפיפות

תמא/  35 כפיפות
תממ/3/9/2   כפיפות

ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים
  

שאן בית מקומית: בקעת רשות
מלכישוע  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  

חלקות:   7 חלקי גוש: 20885
התכנית:    הוראות עיקרי

  

של עזר מבנה הוספת שיתאפשר כך בניין בקו שינוי
הקיים.   מבנה של לצידו שירותים

מלכישוע   ביישוב הבניה, בזכויות שינוי ללא
בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה

  

7171, עמוד,  מספר פרסומים 04/12/2015  ובילקוט
.   23/12/2015 בתאריך

המקומית הועדה נמצאת: במשרדי האמורה התכנית
  

פקס:  המעיינות. טל: 04-6065859 עמק ובניה לתכנון
 ,handasa@maianot.co.il :דוא"ל -04 6581817
המעוניין עילית. כל המחוזית, נצרת הועדה ובמשרדי
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.     פתוחים
קרין   יורם

  

המקומית   הועדה יו"ר
המעיינות   עמק ולבנייה לתכנון

  
  

הדרום מחוז
  

-  שבע   באר מקומי תכנון מרחב
תכנית: 0365288-  605 הפקדת בדבר הודעה

כפיפות / א /  2 תמא /  37
כפיפות תמא /  8

פיפות כ 4 /  /14 תממ / 23  
כפיפות א   / 3 4  / 9  / תתל / 

ומקומם:     בתכנית הכלולים השטחים
  

שבע      ישוב: באר
התכנית:    מטרת

  

המיועדים לשטחים ציבור לצורכי שימושים 1 .  הוספת
פתוחים.      ולשטחים ציבור ומוסדות למבנים

ומוסדות למבנים לשטחים בניין קווי שינוי או 2 .  קביעה
בלבד.  הצללה סככות ' עבור מ0 בניין 0. ציבור- קו

מ'.     0.0 בניין קו פתוחים - לשטחים
פתוחים     לשטחים זכויות 3 .  תוספת

עבור המגרש משטח 10% עד של תוספת
למטרה    שטחים תוספת וכן כלליים שימושים
לדרישת בהתאם הצללה סככות עבור עיקרית

העיר.    מהנדס
ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעונין כל

  

בקרקע,  מעונין כל לקהל, פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין
וק,  ח1 ל0 סעיף 0 פי על לכך הזכאי התכנית ,  וכן ידי על
של פרסומה מיום חודשיים תוך התנגדות להגיש רשאי
בעיתונים, למשרד הפרסומים בין המאוחרת הודעה
ת.ד. בגין ,1 מנחם כיכר ובניה. לתכנון המקומית הועדה

שבע, טל': 6463656 :  08 אר ב,5 1 
כן אם אלא תידון תתקבל, לא לא לתכנית התנגדות

  

המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה  ( סדרי התכנון

.   1989 עבודתו ),  תשמ"ט – וסדרי סמכויות
  
  

-  שבע   באר מקומי תכנון מרחב
מס' 605-0179044   תכנית אישור בדבר הודעה

התכנון חוק 9 ל8 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
המקומית הועדה במשרדי כי 1965 והבניה, תשכ"ה –
תכנית שינוי המהווה תכנית ובניה, מופקדת לתכנון

מס' 605-0365288      תכנית הנקראת מפורטת
לתכניות  הבאות:      שינוי המהווה

  

102 שינוי /  /02   5
פיפות כ2 תמא /  1
פיפות כ2 תמא /  2
פיפות כ2 תמא /  3
כפיפות תמא /  3

כפיפות / ב /  3 תמא /  34
כפיפות / ב /  5 תמא /  34
כפיפות / א /  1 תמא /  37

התכנון וק ח1 ל1 לסעיף 7 בהתאם הודעה בזה נמסרת
מס'  תכנית אישור 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה –

     605-0179044
מס'   : מפורטת לתכנית שינוי המהווה

  

5.  7 / במ /  / במ / 5 7 4/  5,  5 
ומקומם:     בתכנית הכלולים השטחים

  

שבע   ישוב: באר
שפרה  13 רח' עשן) (נחל מנחם כתובת: נווה

לתכנית:    גושים/ חלקות
  

שלם   עד:    24 מחלקה:    24 גוש: 38167
שלם   עד:    80 מחלקה:    80 גוש: 38167

התכנית:    מטרת
  

מס'  במגרש /במ/4/75 - 5 ו7  מס' 5/במ/ 5 לתכניות שינוי
נווה- ב6 א', ברח' לאמה   אמנו 5 מגורים באזור B147

מנחם, על-ידי:   
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מ"ר   151 מסה"כ - הבנייה זכויות 1 .  הגדלת
להלן:    כמפורט ל- 221 מ"ר

ל-  175מ"ר.    -  מ-  130מ"ר עיקרי   -   שטח
עבור:  מ"ר ל- 46 מ"ר מ-  21 השרות שטחי    - 
וממ"ד 16 מ"ר ר, מחסן 6 מ" 4  2 רכב סככת

מ"ר.   
בנין .    קוי 2 .  שינוי

סטנדרטי .    בינוי 3 .  שינוי
קרקע .    תכסית 4 .  הגדלת

בתאריך:  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
  

 ,2306 פרסומים: 7176, עמ' 31/12/2015, בילקוט
  30/12/2015 בתאריך

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
  

שבע אר ב1, 5 ת.ד. בגין ,2 מנחם ככר ובניה לתכנון
  0 8 טל:6463650  :

  
  

-  שבע   באר מקומי תכנון מרחב
מס' 0194282-  05 תכנית אישור בדבר 6הודעה

התכנון וק לח1 לסעיף 17 בהתאם הודעה בזה נמסרת
מס'  תכנית אישור 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה –

  605-0194282
מס' :  מפורטת לתכנית שינוי המהווה

  

  13/134/03/5
ומקומם:     בתכנית הכלולים השטחים

  

       111 אטד   רח' שבע, שכ'  נ.נוי ישוב:  באר
לתכנית:    גושים/ חלקות

  

לקה  1 ח 9 3, ח"ח  גוש: 38186
התכנית:    מטרת

  

מס' 3205 במגרש מס' 13/134/03/5 לתוכנית שינוי
ידי:    בתך) על א' (בנה מגורים באזור משפחתי חד

מ-297 מ"ר לבנייה המותר הכולל השטח א.   הגדלת
של בהיקף עיקרי שטח להוספת מ"ר ל- 348.42

מ"ר.   51.45
בניין קווי וקביעת הקיים לבית בניין קווי ב.   הסדרת

וג'קוזי .     מצללה עבור
     . ל-42% מרבית קרקע תכסית ג.   הגדלת

בתאריך:  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
  

7115, עמ' 8777,  פרסומים 03/12/2015, בילקוט
  10/09/2015 בתאריך

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
  

שבע אר ב1, 5 ת.ד. בגין ,2 מנחם ככר ובניה לתכנון
  0 8 טל:6463650  :

  
  

-  שבע   באר מקומי תכנון מרחב
מס' 0198846-  605 תכנית אישור בדבר הודעה

התכנון וק לח1 לסעיף 17 בהתאם הודעה בזה נמסרת
מס'  תכנית אישור 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה –

     605-0198846

מס' :     מפורטת לתכנית שינוי המהווה
             47   / 11 /  5 03 /  5

ומקומם:     בתכנית הכלולים השטחים
  

שבע, רח' רמלה 1 .7 ישוב:  באר
לתכנית:    גושים/ חלקות

  

שלם   עד:    44 מחלקה:    44 גוש: 38319
קי   חל1 מחלקה:  100 עד:   00 גוש: 38319

התכנית:    מטרת
  

חד מס'  525 במגרש מס' 47/115/03/5 לתכנית שינוי
ידי:    בתך) על א' (בנה מגורים באזור בודד משפחתי

"ר   מ3-  44 מ לבנייה המותר השטח סה"כ הגדלת
ר   מ"2 מ- 04 עיקרי שטח הגדלת ידי על ל- 420 מ"ר

ל- 280 מ"ר.   
בתאריך:  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה

  

7198, עמ' 3181,  פרסומים 22/10/2015, בילקוט
  03/02/2016 בתאריך

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
  

שבע אר ב1, ת.ד. 5 בגין ,2 מנחם ככר ובניה לתכנון
  0 8 טל:6463650  :

  
  

-  שבע   באר מקומי תכנון מרחב
מס' 605-0219527   תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון וק ח1 ל1 לסעיף 7 בהתאם הודעה בזה נמסרת
מס'  תכנית אישור 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה –

     605-0219527
מס'  :    מפורטת לתכנית שינוי המהווה

  

36א                / 11 /  9 03 /  5
ומקומם:     בתכנית הכלולים השטחים

  

בן-נר 4   שבע, רח' אבנר באר ישוב:
לתכנית:    גושים/ חלקות

  

:  171 חלקי   עד1 מחלקה:   71 גוש: 38100
:  175 חלקי   עד1 מחלקה:   75 גוש: 38100
:  190 חלקי   עד1 מחלקה:   90 גוש: 38100

התכנית:    מטרת
  

שטח)  במגרש (תא מס' 36/119/03/5א לתכנית שינוי
ידי :    על ציבור ומוסדות למבנים 803 המיועד

מס' 803  במגרש הקדמי הבניין קו של נקודתי שינוי .  1  
ציבור ( מעון    לנשים)  .    ומוסדות למבנים המיועד

ציבור .     למבנה בנייה וזכויות שימושים הוספת .  2  
בתאריך:  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה

  

7109, עמ' 8979,  פרסומים 01/01/2016, בילקוט
  03/09/2015 בתאריך

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
  

שבע אר ב1, ת.ד. 5 בגין ,2 מנחם ככר ובניה לתכנון
  0 8 טל:6463650  :
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-  שבע   באר מקומי תכנון מרחב
מס' 0274779-  605 תכנית אישור בדבר הודעה

לסעיף בהתאם הודעה בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מס' תכנית אישור 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה –

     605-0274779
מס' :     מפורטת לתכנית שינוי המהווה

  

7/138/03/5, 7/138/03/5ב  
ומקומם:     בתכנית הכלולים השטחים

  

  9 שבע, שכ' ד', רח' נחליאל ישוב:  באר
לתכנית:    גושים/ חלקות

  

:  140 שלם   עד1 מחלקה:   40 גוש: 38073
:  215 חלקי   עד2 מחלקה:   13 גוש: 38073

התכנית:    מטרת
  

ד', בבאר מגורים  בשכונה בבית קיים מצב הכשרת
בינוי ושינוי קדמי בניין בקו שינוי באמצעות שבע

סטנדרטי.  
בתאריך: בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה

  

7176, עמ' 2309, פרסומים 31/12/2015, בילקוט
  30/12/2015 בתאריך

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
  

שבע אר ב1, 5 ת.ד. בגין ,2 מנחם ככר ובניה לתכנון
  0 8 טל:6463650  :

אל-על   טל
  

המשנה   ועדת יו"ר
שבע   באר ולבנייה לתכנון

דימונה   מקומי תכנון מרחב
מספר   מפורטת תוכנית הפקדת בדבר הודעה

0327106-607  
התכנון חוק ל8 לסעיף 9 בהתאם הודעה בזו נמסרת
המקומית הועדה במשרדי 1965, כי והבניה, תשכ"ה -
המחוזית הועדה דימונה, ובמשרדי ולבניה לתכנון

מפורטת   תוכנית מרכז, מופקדת מחוז ובניה לתכנון
.   607-0327106 מספר

הבאות:    לתכניות שינוי המהווה
  

  42   / 102 / 3  0 / 5  2 מ  -   חלק
ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים

  

מקומית: דימונה   רשות
דימונה   רח' המכתש 1 ישוב: דימונה  ,

לתכנית:    גושים/ חלקות
  

שלם   עד:    35 חלקה:    35 מ גוש: 39505
חלקי   עד:    93 חלקה:    93 מ גוש: 39505

התכנית:    הוראות עיקרי
  

המגורים,  בית למגרש הבניין קווי משנה התוכנית
הקיים.    הבנייה למצב בהתאם

  

  
  

שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין ראשי המעונין כל
בקרקע,  מעונין פתוחים  לקהל. כל האמורים המשרדים
נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין
לחוק,  100 סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן ע"י  
של פירסומה ממועד ום י6 תוך 0 התנגדות להגיש רשאי
בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
דימונה,  הנשיא ובניה, שדרות לתכנון המקומית הועדה
יומצא ההתנגדות טלפון: 08-6563182. העתק ת.ד  1
הפנים  קריית המחוזית (כתובת: משרד הועדה למשרדי
.(   08-6263799 שבע  טלפון באר התקווה 4 הממשלה
כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

  

את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

   . 1989 - עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר סמכויות
ביטון   בני

  

המקומית   הועדה יו"ר
דימונה   ולבנייה לתכנון  

   
  

גת   קריית מקומי תכנון מרחב
מספר מפורטת תכנית סופר טעות בדבר הודעה

  606-0171918
התכנון וק ח1 ל3 לסעיף 3 הודעה, בהתאם בזה נמסרת

שחלה   סופר טעות והבניה, תשכ"ה-1965,בדבר
מקומית ועדה התוכנית  מפורטת  בסמכות במסמכי

תכנית  606-0171918  הגפן  3 מספר
בתאריךב-20.05.15 לתוקף אושרה נדונה התכנית

  

והוראות זכויות (טבלת בסעיף 5 סופר - טעות נתגלתה
  

2915 עיקרי שטח בטעות מוצע) נרשם –מצב בניה
מ"ר. 2775 במקום מ"ר

המשפט:   נשמט חניה ענינו ש6 בסעיף 1.
  

חניה תתוכנן וכן 5/122/03/9 תכנית פי על "חניה - 
הוצאת בעת התקף חניה תקן פי על המגרש בתחום

העיר.   מהנדס בניה  ודרישות היתרי
נכתב:   במקום

הוצאת בעת התקף חניה תקן ע"פ מגרש בתחום "חניה
בניה.   היתרי

חניה."   במכפילי שימוש יותר
ביחס בניה זכויות תוספת מהווה אינו הטעות תיקון

שבתוקף.   הראשית לתכנית
המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית

  

הקוממיות 97, רחוב גת ו.מ. קריית ובניה לתכנון
המחוזית, מחוז הועדה ובמשרדי טלפון:08-6874789
אר ב6 ת.ד.  8 המחוזית ,כתובת: רח' התקוה 4 הועדה
ובשעות בימים בה לעיין ראשי המעוניין שבע, כל

לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים
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גת   קריית מקומי תכנון מרחב
מספר מפורטת תכנית סופר טעות בדבר הודעה

606  -0269266
התכנון 133 לחוק לסעיף הודעה, בהתאם בזה נמסרת
שחלה סופר טעות והבניה, תשכ"ה-1965,בדבר
מקומית בסמכות  ועדה מפורטת התוכנית במסמכי

  03-04 מתחם שינוי תכנית  606-0269266 מספר
משפחתיים דו מגרשים פיצול שעניינה הנדונה התוכנית

  

ב-02.09.15 לתוקף משפחתיים, אושרה לחד
בסעיף 5 נשמט A 371 שטח תא סופר - טעות נתגלתה

  

בניה) תא והוראות זכויות (טבלת התוכנית בהוראות
התוכנית הוראות ב.3 בסעיף 1 נרשם A371 השטח
תצ"ר אשור בתהליכי בתשריט, ונמצא מסומן כן וכמו

ורישום.   
תא 3/140/03/9  מופיע תוכנית הראשית בתוכנית

  

משפחתי  דו כמגרש הפיצול לפני 371 שטח
יח"ד תוספת מהווה אינו הטעות יח"ד. תקון עם 2

שבתוקף.   הראשית לתוכנית ביחס בניה וזכויות
המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית

  

הקוממיות 97 רחוב גת ו.מ. קריית ובניה לתכנון
המחוזית, מחוז הועדה ובמשרדי טלפון:08-6874789
אר ב6 ת.ד.  8 המחוזית ,כתובת: רח' התקוה 4 הועדה
ובשעות בימים בה לעיין ראשי המעוניין שבע, כל

לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים
דהרי   אבירם

  

המקומית   הועדה יו"ר
גת   קרית ולבנייה לתכנון

,

  
  

רהט   מקומי תכנון מרחב
מספר   מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

618  -0362657
התכנון חוק ל8 לסעיף 9 בהתאם הודעה בזה נמסר
המקומית הוועדה במשרדי 1965, כי תשכ"ה והבניה
לתכנון המחוזית הוועדה רהט, ובמשרדי ובניה לתכנון
בסמכות מפורטת תכנית מופקדת דרום מחוז ובניה

מס' 618-0362657   . מקומית ועדה
הבאות :   לתוכניות שינוי המהווה

  

   412/03/17
ומיקומם :    בתכנית הכלולים השטחים

  

מ"ר .   התכנית :  25260.00 שטח
ישוב : רהט .  

וחלקות:   גושים
  

גוש : 100231  חלקי /שלם : חלקי .  
חלקי/ שלם  חלקי .   חלקה 10 10עד מחלקה

166 חלקי /שלם : חלקי  .   חלקה עד1 מחלקה 66
לקי / שלם : חלקי .   ח1 2. עד1  2 3  2 מחלקה

 .  5001   , 1003 מגרש : 1002 – 
  
  

התכנית :    הוראות מטרות / עיקרי
שצ"פ מיקום החלפת מס' 412/03/17 לתכנית שינוי
לפי למגרשים וחלוקה בגודלם .איחוד שינוי ללא ושב"צ
על שמירה תוך שטח . שינוי קטן 1 סעיף 62(א)א סעיף

סעיף   412/03/17 בתב"ע שהוגדרו כפי בניה זכויות
סעיף לפי 1015 שטח לתא בניה קווי 6. קביעת קטן
לפי אדריכלי ועיצוב בינוי .קביעת קטן 4 62(א)אסעיף

.   5 קטן סעיף 62(א)א סעיף
ובשעות בתכנית , בימים לעיין רשאי מעוניין כל

  

מעוניין לקהל .כל פתוחים האמורים שהמשרדים
את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבניין
פי על לכך הזכאי כל התכנית , וכן ידי על נפגע עצמו
ימים תוך 60 התנגדות להגיש 100 לחוק , רשאי סעיף
בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום מיום
הוועדה הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים

רהט, טלפון   8 ת"ד ובניה לתכנון המקומית
למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק 08-9914903/802

"ש,  ב6 ת"ד 8 המחוזית (כתובת : התקוה 4 הוועדה
טלפון: 08-6263791 .   )

כן אלא , אם תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
  

המאמת הנמקות  ובלווי  תצהיר בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

.   1989- עבודות ) תשמ"ט וסדר חוקר סמכויות
מדיעם   אבו עטא

  

המשנה   ועדת יו"ר
רהט   ולבנייה לתכנון

אשקלון   חוף מקומי תכנון מרחב
מספר   מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

  633-0325472
הדר   101-בת במגרש בנין קווי תכנית:  שינוי שם
התכנון לחוק לסעיף 89 בהתאם הודעה בזו נמסרת
המקומית הועדה במשרדי 1965, כי והבניה, תשכ"ה -
המחוזית הועדה אשקלון, ובמשרדי חוף ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית דרום, מופקדת מחוז ובניה לתכנון

.  633-0325472 מספר
הבאות:    לתכניות שינוי המהווה

  

  4/234/02/6 שינוי
ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים

  

אשקלון   מקומית: חוף רשות
הדר   ישוב:  בת

יעוד: ציבורי  
לתכנית:    גושים/ חלקות

  

במלואן: 101   חלקות גוש: 2600
חלקות:   84 חלקי גוש: 2600

התכנית:    מטרות
  

בניין   קווי שינוי
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התכנית:    הוראות עיקרי
62א (א)( 4  ) סעיף ע"פ בניין קווי שינוי

מ'.    3 מ' ל מ 5 וצידי אחורי קדמי בניין קו
שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין ראשי המעוניין כל

  

לבירורים:  פתוחים  לקהל, (טלפון האמורים המשרדים
קהל קבלת בימי המחוזית 08-6776403). ובוועדה

מראש.   ובתאום
אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבניין מעוניין כל

  

לכך הזכאי כל התכנית, וכן ע"י נפגע עצמו את הרואה
תוך 60 התנגדות להגיש 100 לחוק, רשאי סעיף ע"פ
בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד יום
לתכנון המקומית הועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים
למשרדי יומצא ההתנגדות אשקלון, העתק ובניה, חוף
הממשלה, רח' התקווה המחוזית (כתובת: קריית הועדה
הפרסום טלפון: 08-6263791). נוסח שבע באר 4 
הועדה של האינטרנט באתר גם מופיע להיתר לבקשה

    http://www.hof-ashkelon.org.il בכתובת
כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

  

את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

  .  1989 - עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר סמכויות

אשקלון   חוף מקומי תכנון מרחב
6/מק/2096   מספר תכנית אישור בדבר הודעה
ההרחבה   בתקנון שינוי יפה -  תכנית:  תלמי שם
התכנון וק ח1 ל1 לסעיף 7 בהתאם הודעה בזו נמסרת
מפורטת   אישור  תכנית 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה -

יפה   תלמי 6/מק/2096. מושב מספר
הבאות:    תכניות להוראות שינוי המהווה

  

   4/123/03/6
ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים

  

אשקלון   מקומית: מ.א. חוף רשות
ישוב: תלמי-יפה  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  

29   ,21 ,1 1 ,6 - חלקות: 3 ,  4 חלקי גוש: 2582
ח"ח  3 גוש: 2583

מגרשים:1-115, 201,203,204,208-215  
מטרות  התכנית:   

  

עפ"י 4/123/03/6 תכנית של הבניה בהוראות שינויים
להלן:   כמפורט לחוק תיקון 43

62א(א)(  )4 סעיף לפי בנין בקווי נוי שי    -
אדריכליים ועיצוב בינוי בדבר התכנית הוראות ינוי ש     -

62א(א)(  )5 סעיף לפי
62א(א)(7  ) לפי מזערי מגרש גודל בדבר הוראה נוי שי  -   

התכנית:    הוראות עיקרי
  

הבניה, חומרי דגמי בדבר אדריכליות בהוראות שינויים
בניין   בקווי ושינוי הבניה, מפלסים

  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
, בתאריך 3540 5537, עמוד מספר פרסומים ובילקוט

.  07/06/2006
המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית

  

המחוזית. הועדה אשקלון, ובמשרדי חוף ובניה לתכנון
באתר גם מופיע להיתר לבקשה הפרסום נוסח
http://www.hof- :בכתובת הועדה של האינטרנט
בימים בה לעיין רשאי המעוניין ashkelon.org.il, כל

לקהל.     פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

אשקלון   חוף מקומי תכנון מרחב
  633-0219626 מספר תוכנית אישור בדבר הודעה

כוכב   מושב ארי תכנית:  משפ' בן שם
התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה בזו נמסרת
מפורטת תכנית אישור 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה -

.  633-0219626 מספר
הבאות:    לתכניות שינוי המהווה

  

  2/166/03/6 שינוי
ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים

  

אשקלון   מקומית: חוף רשות
מיכאל ישוב: כוכב

לתכנית:    גושים/ חלקות
  

במלואן:   54 חלקות גוש: 2793
חלקות:  31,  37 חלקי גוש: 2793

מטרות  התכנית:   
  

כוכב שב מו1 בנחלה 09 המגורים אזור בפריסת שינוי
מיכאל.  

התכנית:    הוראות עיקרי
  

חקלאי לשטח בנחלה מגורים מאזור ייעוד . 1  שינוי
ייעוד),    כל של גודלו שינוי ולהיפך (ללא

המוצע.    לגבול בהתאם בניין קווי ביעת ק   2 .
הקלה.    במסגרת האפשריים בנייה שטחי 6% וספת ה   3 .
המוצע למגרש הצמוד בקטע הדרך זכות הרחבת 4 . 

קיימת   לדרך בהמשך
בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה

  

עמוד , 7129 מספר פרסומים 20/05/2015  ובילקוט
.  20/10/2015 589 , בתאריך

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
  

המחוזית. הועדה אשקלון, ובמשרדי חוף ובניה לתכנון
באתר גם מופיע להיתר לבקשה הפרסום נוסח
http://www.hof- :בכתובת הועדה של האינטרנט
בימים בה לעיין רשאי המעוניין ashkelon.org.il, כל

לקהל.     פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות
פרג'ון   יאיר

המקומית   הועדה יו"ר
אשקלון   חוף ולבנייה לתכנון
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לכיש   מקומי תכנון מרחב
  634-0182238 מספר תוכנית אישור בדבר הודעה

מס'   66 - משק לכיש תכנית:  מושב שם
התכנון וק ח1 ל1 לסעיף 7 בהתאם הודעה בזו נמסרת
מתאר אישור  תוכנית 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה -

.  634-0182238 מספר מקומית
הבאות:    לתכניות שינוי המהווה

ל-  3/201/03/6   שינוי
ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים

מקומית: מ.א. לכיש   רשות
ישוב: לכיש

לתכנית:    גושים/ חלקות
חלקות:   43 חלקי גוש: 3135

מטרות  התכנית:   
לבין חקלאי בישוב למגורים מגרש בין שטחים החלפת
א)  1 א( 2 6 סעיף  66, ע"פי במשק חקלאית קרקע

א(א)   .4 סעיף 62 ע"פי בנין קווי הגדרת
התכנית:    הוראות עיקרי

חקלאי בישוב מגורים יעוד בין השטח חלוקת 1. שינוי
ללא בודדת נחלה בתחום חקלאית קרקע יעוד לבין

היעודים.    שטחי בסה"כ שינוי
מ'.    1 מ' ל-  מ-  5  אחורי בנין קו בנין: שינוי קווי 2. שינוי

הקיים (כמסומן הבנין בתחום רק קדמי בנין קו שינוי
מ'  . 4 מ' ל-  בתשריט) מ-  5 

הבנין (כמסומן בתחום רק ימני צידי בנין קו שינוי
מ2  1  '. . מ' ל- בתשריט) מ-  3 

הבנין (כמסומן בתחום רק שמאלי צידי בנין קו שינוי
מ'.    1 מ' ל-  בתשריט) מ-  3 

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
עמוד , 7097 מספר פרסומים 03/10/2014  ובילקוט

 .  19/08/2015 , בתאריך 8187
המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית

כל   המחוזית. הועדה ובניה "לכיש" ובמשרדי לתכנון
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין

לקהל  .   פתוחים האמורים
  
  

לכיש   מקומי תכנון מרחב
  634-0347161 מספר תכנית אישור בדבר הודעה

תלמים   שב מו2 תכנית: מגרש 14 שם
התכנון וק ח1 ל1 לסעיף 7 בהתאם הודעה בזו נמסרת
מפורטת   אישור  תכנית 1965, בדבר והבניה, תשכ"ה -

.  634-0347161 מספר
הבאות:    לתכניות שינוי המהווה

  

  11/234/02/6 שינוי
ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים

מקומית: לכיש   רשות
ישוב: תלמים

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
במלואן:   48 חלקות גוש: 3225

חלקות:  76,  79 חלקי גוש: 3225
מטרות  התכנית:   

כמסומן בשטח הקיימת לבניה בהתאם בניין קווי שינוי
תלמים   שב מו2 במגרש 14 מוצע מצב בתשריט

התכנית:    הוראות עיקרי
קווי מ' ושינוי מ' ל-4.60 מ 5- נקודתי קדמי בנין קווי שינוי
לחוק 62א(א) 4 סעיף עפ"י ' מ מ' ל- 2.60 מ 3- אחורי בנין

והבניה.   התכנון
בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
עמוד , 7171 מספר פרסומים 26/01/2016  ובילקוט

.  23/12/2015 2186, בתאריך
המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית

כל   המחוזית. הועדה ובמשרדי לכיש ובניה לתכנון
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין

לקהל.     פתוחים האמורים
דיאמנט   אליהו אבי
המשנה   ועדת יו"ר

לכיש   ולבנייה לתכנון

שפיר   מקומי תכנון מרחב
מספר מקומית מתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה

  631-0363101
ירוקה   באלומה בנין קווי תכנית:  שינוי שם

התכנון לחוק לסעיף 89 בהתאם הודעה בזו נמסרת
המקומית הועדה במשרדי 1965, כי והבניה, תשכ"ה -
לתכנון המחוזית הועדה משרדי ברש וי , פ ולבניה לתכנון
מספר מקומית מתאר תכנית דרום, מופקדת מחוז ובניה

.  631-0363101
הבאות:    לתכניות שינוי המהווה

  

  3/168/03/6 שינוי
ומקומם:    בתכנית הכלולים השטחים

  

מקומית: שפיר   רשות
לתכנית:    גושים/ חלקות

  

במלואן:  58,  59 חלקות גוש: 3207
התכנית:    מטרות

  

מזרחי   דרום בנין קו שינוי
התכנית:    הוראות עיקרי

  

הצדדים.    בכל מטר בנין 5 קו קביעת
בניה.    היתר למתן והוראות אדריכלי עיצוב הוראות שינוי
שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין כל

  

לקהל, (כתובת :משרדי פתוחים האמורים המשרדים
מרכז שפיר, מ.א. שפיר ובניה לתכנון המקומית הוועדה
לבירורים: 08-8508904).  טלפון , 79411 שפירא
מראש. כל ובתאום קהל קבלת בימי המחוזית ובוועדה
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבניין מעוניין
ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן ע"י נפגע עצמו את
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ום   י6 0 תוך התנגדות להגיש 100 לחוק, רשאי סעיף
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ובניה לתכנון המקומית הועדה בעיתונים, למשרדי
הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות שפיר, העתק
באר הממשלה ,רח' התקווה 4 המחוזית (כתובת: קריית

טלפון:08-6263795  ). 6, 84100, ת.ד.  8 שבע
כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

  

את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

  .  1989 - עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר סמכויות
אברג'יל   אשר

  

המקומית   הועדה יו"ר
שפיר   ולבנייה לתכנון

  
תיקון טעות דפוס

בהודעה בדבר אישור תכנית 307-0311456 ובהודעה בדב
אישור תכנית 307-0325159, שפורסמו בילקוט הפרסומים 7220
התשע"ו, עמ' 3985, בחתימה שבעמ' 3986, במקום "יו"ר הוועדה
הוועדה "יו"ר  להיות  צריך  חריש"  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

המיוחדת לתכנון ולבנייה חריש".

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

ארט בי יו טי בע"מ
)ח"פ 51-293916-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 3.6.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יד 
חרוצים 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל פניני, רו"ח, מפרק

רפקם בע"מ
)ח"פ 51-223859-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 3.6.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יד 
חרוצים 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל פניני, רו"ח, מפרק

פמלה סוכנויות 96 בע"מ
)ח"פ 51-237277-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 3.6.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יד 
חרוצים 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל פניני, רו"ח, מפרק

לה-מוביליה בע"מ
)ח"פ 51-088702-9(

)בפירוק מרצון(
ר 

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית  ,
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות   
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח   
הנ"ל תתכנס ביום 3.7.2016, בשעה 10.30, במשרד עורכי הדין 
תל   ,36 קומה  המשולש,  המגדל   ,3 עזריאלי  מרכז  כץ,  קוגן 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד קוגן, עו"ד, מפרק

ניר גבע השקעות ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-351021-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רן  עו"ד  במשרד   ,12.00 בשעה   ,5.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בוכמן, רח' השחם 30, קריית מטלון, פתח תקווה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

רן בוכמן, עו"ד
בא כוח החברה

יבולי שיר חן בע"מ
)ח"פ 51-384715-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רן  עו"ד  במשרד   ,12.00 בשעה   ,5.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בוכמן, רח' השחם 30, קריית מטלון, פתח תקווה, לשם הגשת 
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תתכנס ביום 8.6.2016, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' שלדג   
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חופית,   ,14  
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי גור אריה, עו"ד, מפרק

כרמל על הים בע"מ
)ח"פ 51-310892-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.6.2016, בשעה 10.30, במשרדי המפרק, רח' שלדג 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חופית,   ,14
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי גור אריה, עו"ד, מפרק

דנקנר ז'לימר בע"מ
)ח"פ 51-361650-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.6.2016, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' שלדג 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חופית,   ,14
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי גור אריה, עו"ד, מפרק

מגדל פנינה שירותי מזון בע"מ
)ח"פ 51-313243-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.6.2016, בשעה 11.30, במשרדי המפרק, רח' שלדג 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חופית,   ,14
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי גור אריה, עו"ד, מפרק

חוף הכרמל ח.כ. אחזקה בע"מ
)ח"פ 51-170049-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
ובניירות בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
רן בוכמן, עו"ד
בא כוח החברה

רכש תוצרת 2000 בע"מ
)ח"פ 51-299404-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.6.2016, בשעה 12.00, במשרד עו"ד חן בוכמן, רח' 
סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח  מטלון,  קריית   ,30 השחם 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
רן בוכמן, עו"ד
בא כוח החברה

חברה לנאמנות של טפחות בע"מ
)ח"פ 51-086313-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  אצל המפרקת,   ,10.00 7.6.2016, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,7 ז'בוטינסקי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרת בנק-יוגב, עו"ד, מפרקת

דוידוף סוכנות ביטוח )1989( בע"מ
)ח"פ 51-135929-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.6.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' תובל 5, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן רוזנר, מפרק

חוף הכרמל ח.כ. ניהול מלונות בע"מ
)ח"פ 51-238870-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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עדי  טלי  עו"ד  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,15.6.2016 ביום  תתכנס 
בובר, רח' הרצל 23, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני בובר, מפרק

רוק וינגס אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-336065-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בשעה   ,)28.6.2016( התשע"ו  בסיוון  כ"ב  ביום  תתכנס  הנ"ל 
11.15, אצל המפרק, רח' כורש 14ד, ירושלים, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

שמעון אורי, עו"ד, מפרק

שחף מ. בע"מ
)ח"פ 51-194489-4(

)בפירוק מרצון(
 

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית  
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות   
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.6.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אברהם   
סופי של המפרק, המראה  דוח  80, עכו, לשם הגשת  בן שושן   
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון שראל, רו"ח, מפרק

אינובר יזמויות בע"מ
)ח"פ 51-393688-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק  
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות  
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין  
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.3.2016, התקבלה החלטה  
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רענן וולק, מרח' הדוכיפת  

17, תל מונד, 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.

רענן וולק, מפרק

תתכנס ביום 8.6.2016, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' שלדג 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חופית,   ,14
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי גור אריה, עו"ד, מפרק

מגדל פנינה אחזקה בע"מ
)ח"פ 51-310894-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.6.2016, בשעה 12.30, במשרדי המפרק, רח' שלדג 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חופית,   ,14
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי גור אריה, עו"ד, מפרק

עודגל - סחר בע"מ
)ח"פ 51-171513-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום 12.6.2016, בשעה 11.00, במשרד עורכי הדין זיסמן,
אהרוני, גייר ושות', שדרות רוטשילד 45-41, קומה 8, 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.

אהוד גלבוע, מפרק

איי אי טי אול אינוביישן טרייד בע"מ
)ח"פ 51-516665-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
החברה של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.6.2016, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח'
פלטין 1, ראשון לציון 75653, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ירון סלבין, עו"ד, מפרק

בובר השקעות בע"מ
)ח"פ 51-400820-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

קאסם רדאד, מפרק

א.א. קל ומהיר בע"מ
)ח"פ 51-307318-9(

)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 31.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראס איאד, מכפר 2, קלנסווה 

4064006, 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.

ראס איאד, מפרק

קפה רוטשילד 1 בע"מ
)ח"פ 51-360231-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,7.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
משד'  גרף,  יהודה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שאול המלך 8, תל אביב, 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.

יהודה גרף, עו"ד, מפרק

גב ההר יזום ובנין בע"מ
)ח"פ 51-190178-7(

)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 17.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא יקותיאל, מרח' 

בר כוכבא 23, בני ברק, למפרק החברה.

אינובר יזמויות בע"מ
)ח"פ 51-393688-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.6.2016, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' הדוכיפת 
17, תל מונד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רענן וולק, מפרק

קונדיטוריה צימוק בע"מ
)ח"פ 51-406199-3(

)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 21.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יריב חוטינסקי, מרח' חפץ 

חיים 21/2, 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.

יריב חוטינסקי, מפרק

קונדיטוריה צימוק בע"מ
)ח"פ 51-406199-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,22.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חפץ חיים 21/2, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יריב חוטינסקי, מפרק

קאסם רדאד בע"מ
)ח"פ 51-304403-2(

)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 31.1.2016, התקבלה החלטה 
ראשי,  רח'  רדאד,  קאסם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

טירה 4491500, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אסף גיתיאת, עו"ד, מפרק

שלומית נובוגרוצקי חשבונאות בע"מ
)ח"פ 51-249301-6(

)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 17.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידו נווה, מרח' דרך אבא 

הלל 16, 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.

עידו נווה, מפרק

בר-לק 2010 בע"מ
)ח"פ 51-450391-1(

)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 15.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דנה פולק, מרח' הקוקיה 31, 

ראשון לציון, 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.

דנה פולק, מפרקת

פילמוס - אומנויות בע"מ
)ח"פ 51-101675-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.3.2016, התקבלה החלטה 
 ,32 רשף,  ממשק  אורי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מושב בר גיורא 9988000, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא יקותיאל, עו"ד, מפרק

דרמאגיס אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-190230-6(

)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 10.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון ישראלוביץ, מרח' 

לח"י 29, בני ברק 5120050, 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.

שרון ישראלוביץ', עו"ד, מפרק

אי.פי.אס. שירותי פארמה ישראל בע"מ
)ח"פ 51-267039-9(

)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 13.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים שושן, מרח' איילון 57, 

ראש העין, טל' 054-4809302, 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.

חיים שושן, מפרק

סורס טק בע"מ
)ח"פ 51-323606-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  גיתיאת,  אסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
השקד 9, ת"ד 975, עתלית, טל' 050-7800054, פקס' 077-7047060, 

למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, 
למען המפרק, כתובת לשליחת התביעות: ת"ד 33516, חיפה 31334.

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

סלאמה סעיד, רו"ח, מפרק

סמאיה בע"מ
)ח"פ 51-278744-1(

)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 12.3.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  שמיר,  בועז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

סוקולוב 86א, בית יצחק, 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.

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

בועז שמיר, עו"ד, מפרק

כח מאגרי אנוש בע"מ
)ח"פ 51-154193-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח עופר אורליצקי, אצל 
ליאון, אורליצקי ושות' רואי חשבון, רח' בן גוריון 1, בני ברק, 

טל' 03-6155155, פקס' 03-6155150, 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.

עופר אורליצקי, רו"ח, מפרק

איילפון אל.בי.אס בע"מ
)ח"פ 51-476588-2(

)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 16.3.2016, התקבלה החלטה 
מרח'   בר–און,  מיה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

בן גוריון 2, רמת גן, למפרקת 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.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

שניצליה אקספרס בע"מ
)ח"פ 51-454823-9(

)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 
17.3.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי בן דוד, מרח'  

עמק ברכה 39ב, 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.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

אלרן )ה.ר.ל.ר( בניה בע"מ
)ח"פ 51-388519-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'   לרום,  אתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אנה פרנק 38, ראשון לציון, טל' 052-8020996, 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.

אתי לרום, עו"ד, מפרקת

גאון חשמל ותשתיות בע"מ
)ח"פ 51-194876-2(

)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 18.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח סלאמה סעיד, מרח' 

הנמל 61, חיפה, למפרק החברה.
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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, למען המפרק הנ"ל.

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

משה סרפר, מפרק

קרסנופל בע"מ
)ח"פ 51-280607-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק )בפירוק מרצון בלא 
הצהרת כושר פירעון(

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)ג( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,20.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
על  ולהמליץ  חובותיה  בשל  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
 ,03-6119000 טל'  גן,  רמת   ,14 אבא  הלל  מרח'  גדיש,  עומר  עו"ד 
נושים  פקס' 03-7514090, למפרק החברה; המפרק מונה באסיפת 

שנועדה ביום 20.3.2016.

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.

עומר גדיש, עו"ד, מפרק

הידרופאת' טכנולוגיות מים 2014 בע"מ
)ח"פ 51-502283-8(

)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 15.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון מרום, מרח' 

אנצו סירני 11, גבעתיים 5324111, 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.

דורון מרום, עו"ד, מפרק

א.ע. קופרברג הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-454122-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

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.

מיה בר–און, עו"ד, מפרקת

מקור הקור )חיפה - 1989( בע"מ
)ח"פ 51-140497-2(

)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 22.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רענן הופמן, מרח' צפרירים 42, 

נופית 360001, 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.

רענן הופמן, מפרק

וטק גרופ 2013 בע"מ
)ח"פ 51-493478-5(

)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 
התקבלה   ,20.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
אורן,   נדיב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' טשרניחובקי 67, רחובות, טל' 077-5153133, 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.

נדיב אורן, עו"ד, מפרק

מ.ג. שירותים ותפעול בע"מ
)ח"פ 51-491344-1(

)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 10.3.2016, התקבלה החלטה 
ארבל,  אצל  סרפר,  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

בראון, לנדאו, עורכי דין, רח' שלם 3, רמת גן, למפרק החברה.
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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, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם שליסלברג, מפרק

קשר ספורט כדורגל בע"מ
)ח"פ 51-186115-5(

)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 15.3.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  ולמנות את אברהם שליסלברג,  מרצון  לפרק את החברה 

המסגר 50, תל–אביב-יפו 67214, 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 שליסלברג, מפרק

פאסתולוג'י בע"מ
)ח"פ 51-465377-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  גולדין,  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הארבעה 18, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון גולדין, עו"ד, מפרק

וויט פתרונות תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-423404-6(

)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 21.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו פנחסי, 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.

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.3.2016, התקבלה החלטה 
רחמון,  אבו  מרגרט  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' בן עמי 55, ת"ד 300, עכו, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מרגרט אבו רחמון, עו"ד, מפרקת

עוז חדד מסחר בע"מ
)ח"פ 51-479550-9(

)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 10.3.2016, התקבלה החלטה 
גניגר,  מקיבוץ  חדד,  שי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

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.

שי חדד, מפרק

ערוץ הקבוצות בע"מ
)ח"פ 51-316300-6(

)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 15.3.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  ולמנות את אברהם שליסלברג,  מרצון  לפרק את החברה 

המסגר 50, תל–אביב-יפו 67214, 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 שליסלברג, מפרק

קשר ארועי ספורט )1980( בע"מ
)ח"פ 51-084403-8(

)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 15.3.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  ולמנות את אברהם שליסלברג,  מרצון  לפרק את החברה 

המסגר 50, תל–אביב-יפו 67214, למפרק החברה.
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אף.אל.סיא בע"מ
)ח"פ 51-411225-9(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.3.2016, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

יעקב מזרה, מרח' ז'בוטינסקי 37, הוד השרון, למפרק החברה.

יעקב מזרה, מפרק

דרך הים מועדון שייט )2000( בע"מ
)ח"פ 51-289299-3(

)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 
 ,10.00 בשעה   ,22.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דודי סימון, 

למפרק החברה.

דורית קרני, עו"ד
באת כוח החברה

אסיו אינפינטי אופשיין בע"מ
)ח"פ 51-515495-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שני כהן בורג, מרח' 

הבנקים 3, חיפה, למפרקת החברה.
שני כהן בורג, עו"ד, מפרקת

עילית טראוב )2014( בע"מ
)ח"פ 51-503687-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר דחיית כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338)ב( לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל שהיתה אמורה להתכנס ביום 20.3.2016, בשעה 12.00, כפי 
 ,15.5.2016 ביום  תתכנס  והיא  נדחתה,   ,7192 בילקוט  שפורסם 
בשעה 12.00, במשרד היועץ המשפטי של החברה, דרך אבא הלל 

סילבר 12, מגדל ששון חוגי, קומה 8, רמת גן 5250606.

בדבר  המפרק  דוח  סקירת  האסיפה:  של  היומה  סדר  על 
ניהול הפירוק ובדבר מה שנעשה בנכסי החברה והבהרתו על 
ידי המפרק, אישור הדוח על ידי הסגיפה הכללית של החברה 

וקבלת החלטה בדבר חיסול החברה.
גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

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

זיו פנחסי, מפרק

טו. בי. טרוניקס יו אר גרופ בע"מ
)ח"פ 51-394530-3(

)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 
התקבלה   ,28.10.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי חבוש, 

מרח' פנחס לבון 30, נתניה, 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.

אלי חבוש, עו"ד, מפרק

אורגנו אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-253266-4(

)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 2.11.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי חבוש, 

מרח' פנחס לבון 30, נתניה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלי חבוש, עו"ד, מפרק

ס.ס. אופיר שירותים ואחזקה בע"מ
)ח"פ 51-207177-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  חבוש,  אלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פנחס לבון 30, נתניה, 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.

אלי חבוש, עו"ד, מפרק
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א.ע.ש.ס ניהול בע"מ
)ח"פ 51-468554-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול הודעה בד בר פירוק מרצון ומינוי מפרק 
)בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החלטה  התקבלה   ,1.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לבטל את ההחלטה לפרק את החברה מרצון ולבטל 
את מינויו של אהוד סויסה, מרח' שלמה רבאון 8, גני תקווה, 

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 סויסה, יו"ר החברה

ת.ש.י. דליה בכורה
)ש"מ 55-024689-6(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,31.3.2016 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
בע"מ,  לביטוח  חברה  כלל   - מוגבל  כשותף  לשותפות  הצטרף 

מס' רישום 52-002464-7, מרח' ראול ולנברג 36, תל אביב.

יהודה רוה            ירון קסטנבאום
    דירקטורים בשותף הכללי

אפ.אל.סי. ונצ'רס
)ש"מ 55-026181-2(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,30.3.2016 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
וניהול בע"מ, ח"פ -51 נאמנויות  וגאיה  גיא  השותף המוגבל, 

אחזקותיו,  מלוא  את  העביר  בנאמנות(,  )החזקה   506792-4
מוגבל  שותף  להיות  וחדל  בשותפות  הנאתו  וטובת  זכויותיו 
בשותפות ובכלל זה המחה את מלוא סכום השקעתו בשותפות 
באיי  הרשום  תאגיד   ,Sarital Corp. החדש  המוגבל  לשותף 

הבתולה הבריטיים מס' רישום 361998.
דב יריחובר, עו"ד
בא כוח השותפות

_____________

תיקון טעות
ממלאי  ומינוי  לארנונה  ערר  ועדת  מינוי  על  בהודעה 
אונו(,  )קריית  לארנונה  ערר  ועדת  ולחבר  ליושב הראש  מקום 
 ,4576 עמ'  התשע"ו,   ,7233 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה 
במינויה של עורכת הדין רויטל שדה תמם לממלאת מקום של 
חבר הוועדה, במקום "שאול שוחט" צריך להיות "יפרח שוחט".

)חמ 3-265-ה1(

גלוביט שיווק ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-436922-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר דחיית כינוס אסיפה סופית
הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
כפי   ,11.00 בשעה   ,3.4.2016 ביום  להתכנס  אמורה  שהיתה 
ביום  תתכנס  והיא  נדחתה,   ,3407 עמ'   ,7202 בילקוט  שפורסם 
 ,89 היהודים  מדינת  רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,3.6.2016
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  פיתוח,  הרצליה   ,9 קומה   ,E בניין 
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאל פרנק, עו"ד, מפרק

היא מקודדת
)ע"ר 58-059846-4(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,25.1.2016 ביום  שהתכנסה 
ונחלה  מנוחה  מרח'  פולצ'ק,  רות  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

35א, רחובות, למפרקת 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.
רות פולצ'ק, מפרקת

עמותת דור ההמשך של עירות פולין 
)ע"ר 58-032918-3(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת 
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,20.3.2016 ביום  שהתכנסה 
אפרתי,  איינהורן  שרון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  העמותה, 
פקס'   ,03-5474397 טל'   ,47235 השרון  רמת   ,48 סוקולו ב  מרח' 

03-5474399, למפרקת העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

שרון איינהורן אפרתי, עו"ד, מפרקת

עמותת ישראל לעד 
)ע"ר 58-038030-1(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 6.9.2015, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד אוהד פיילר, ממשרד עו"ד לוי-אטינגר 

נקדימון, רח' פלאוט 8, פארק המדע, רחובות, 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.
אוהד פיילר, עו"ד, מפרק
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