רשומות

ילקוט הפרסומים
א' בתמוז התשע"ה

7060
עמוד

הודעה על תיקון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
שירות המדינה (מינויים)6484 ...................................................
חידוש מינוי מבקרי נוטריונים 6484 .................................................
מינוי חברים לוועדות ערר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
וחוק בתי דין מינהליים 6484 .....................................................
מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים
שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין
מינהליים 6485 ................................................................................
מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים
ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים 6487 ...................................
מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק שירות הקבע
בצבא ההגנה לישראל (גמלאות) 6489 ..................................
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הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה
(שעת חירום) 6489 .........................................................................
הודעות על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין 6489 ......................
הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
לא צמוד הניתן לציבור 6490 .....................................................
הסמכת מנהל לפי תקנות מחלות בעלי חיים (רישום,
סימון והובלה של בקר) 6490 .....................................................
הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין 6490 .......
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 6491 .........................................
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 6525 .......................
הודעות מאת הציבור 6526 ..................................................................

הודעה על תיקון רשימת המשרות שבתוספת לחוק

חנוך צמיר

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-

דב נתן טל

מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה לתקן את סעיף 62
לתוספת לחוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-כך
שהוא ינוסח בנוסח כדלקמן:

חנה גורדון

" .62משרת מנהל ביחידות מסווגות ומשרת עוזר שר במשרד
הביטחון שלגביהן נקבע בהחלטת ממשלה שנושאן יתמנה בידי
הממשלה וששמותיהן שמורים במזכירות הממשלה".

דוד עזרא
שלמה דוקס  -רופא מוסמך
רחמים בן יוסף  -רופא מוסמך
יעקב בר–חיים  -רופא מוסמך

ב' בסיוון התשע"ה ( 20במאי )2015
(חמ -3-1173ה)2

1

זאב שורק

זאב פלדברין  -רופא מוסמך

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86י"פ התשע"ה ,עמ' .5988

מחוז תל אביב:
שי קדרון
רונן חרותי

חידוש מינוי מבקרי נוטריונים

שרה חורש

לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו1976-

סיגל גנות

בתוקף סמכותי לפי סעיף (33א) לחוק הנוטריונים,
התשל"ו ,11976-אני מחדשת את מינוים של הרשומים מטה
למבקרי נוטריונים ,2למעט לעניין המחוז המופיע לצד שמם:3

משה ויסמן

אברהם חורש  -במחוז תל אביב

אילנה גולן

עטרה מירב-ברגר  -במחוז חיפה

אברהם בן קרת

אורן גלעדי  -במחוז ירושלים

יעל פלד-פלפל

סלים קובטי  -במחוז הצפון.
תוקף המינוי עד יום י"ט בטבת התשע"ו ( 31בדצמבר .)2015
ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ -3-165ה)3

3

עליזה הרפז
רפאל אדר  -רופא מוסמך
תמיר גורן  -רופא מוסמך

איילת שקד
שרת המשפטים
2

חביב האוספטר
אלה בלאס

שלום קרמר  -במחוז ירושלים

1

יבין רוכלי

ס"ח התשל"ו ,עמ' .196
י"פ התשע"ב ,עמ'  ;3408התשע"ג ,עמ'  ;3456התשע"ד ,עמ' .6399
לפי החלוקה למחוזות שבסעיף  12לחוק לשכת עורכי הדין,
התשכ"א.1961-

נח גונן  -רופא מוסמך
משה אנגלנדר  -רופא מוסמך
מרדכי משיח  -רופא מוסמך
יעקב יהב  -רופא מוסמך
יעקב בר–חיים  -רופא מוסמך
יובל כרמון  -רופא מוסמך

מינוי חברים לוועדות ערר
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז,1957-
וחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים,
התשנ"ב ,21992-אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדות
ערר לפי החוק ,כמפורט להלן:
מחוז ירושלים:

1
2

חנינא קכל  -רופא מוסמך
זאב פלדברין  -רופא מוסמך
מחוז המרכז:
שי קדרון
רונן חרותי
משה ויסמן
יבין רוכלי

רמי גבאי

חנן נחמני

עדנה גרוס

אלה בלאס

שמואל קרניאל

אילנה גולן

ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;163התשל"ח ,עמ' .212
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

6 484

אברהם בן קרת

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

יעל פלד-פלפל

נעמי אפטר  -רופאה מוסמכת

רינה רחמני רבינוביץ

אלחנדרו יששכר סזבון  -רופא מוסמך.

רפאל אדר  -רופא מוסמך

תוקף המינויים לשלוש שנים.

פאינה צפורה בר  -רופאה מוסמכת

מינויה הקודם של נעמי אפטר  -בטל.3

תמיר גורן  -רופא מוסמך
שלמה אילון  -רופא מוסמך

ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ -3-100ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים

קלין שפירא  -רופא מוסמך
נח גונן  -רופא מוסמך

3

משה אנגלנדר -רופא מוסמך

י"פ התשע"ד ,עמ' .6815

מינוי חברים לוועדות ערעור

מרדכי משיח  -רופא מוסמך
יצחק לטקו  -רופא מוסמך

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י ,1950-וחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

יובל כרמון  -רופא מוסמך

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י( 11950-להלן -החוק),
וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה
את הרשומים מטה לחברים בוועדות ערעור לפי החוק ,כמפורט
להלן:

יעקב יהב  -רופא מוסמך
חנן מוניץ  -רופא מוסמך
חנינא קכל  -רופא מוסמך
חנוך הוד  -רופא מוסמך
זאב פלדברין  -רופא מוסמך

מחוז ירושלים:

ולנטין ז'טלני  -רופא מוסמך

יהושע יעקב ננר

אילן טרבס  -רופא מוסמך

גילה שהרבני

אלחנדרו יששכר סזבון  -רופא מוסמך

עדנה גרוס

מחוז הדרום:

חנוך צמיר

שלום שגב

דיאנה ביאטריס פאולינה בר עם

שי אדמוני

נוגה אטון-אבנרי

אשר שלום זיו

משה קורן

עליזה-אדוה כהן מרקוביץ

ברוריה דדון

שלמה דוקס  -רופא מוסמך

חנה גורדון

רוברט מיכאל פינאלי  -רופא מוסמך

זאב שורק
אריאלה רבינוביץ

מחוז חיפה:

שלמה צדוק

רחלי ברנע אמרגי

שלמה דוקס  -רופא מוסמך

רבקה ריקי קורן לוי

רחמים בן יוסף  -רופא מוסמך

נגה דואן פוקס

יעקב בר–חיים  -רופא מוסמך

רבקה שלומי

זאב פלדברין  -רופא מוסמך

ציונה טמיר

מחוז תל אביב:

יודקה יהודה פיגורה
יאיר סופיר

שרה חורש

אהרון גל אור

אלון לילי

דב נתן טל

שלמה פארי

פירי אריאלה ביתן

רון ששון

אלי אלהא מנטסון

צדי מור חיים

חנן נחמני

סמי בקלש

הלן וולך
קלין שפירא  -רופא מוסמך
טל סלמון  -רופא מוסמך

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

1
2

ס"ח התש"י ,עמ' .162
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

6485

מרדכי פז

אברהם שמואלביץ

פדינה לוין

חוה טרטקובסקי שמשי

עדי-יהודה טל

דן יערי

ישראלה גרינוולד-שריד

אשר רום

יצחק שלום

זאב יהודה אורבך

יודקה יהודה פיגורה

משה דברת

יגאל ליבר

זאב פלדברין  -רופא מוסמך

חנה גלאי

משה אנגלנדר  -רופא מוסמך

דניאל שהר רביץ

פאינה צפורה בר  -רופאה מוסמכת

אשר סבן

תמיר גורן  -רופא מוסמך

אברהם שמואלביץ

שלמה אילון  -רופא מוסמך

משה חיים גרבלר

קלין שפירא  -רופא מוסמך

יצחק דב פלג

נח גונן  -רופא מוסמך

זאב יהודה אורבך

מרדכי משיח  -רופא מוסמך

זאב פלדברין  -רופא מוסמך

יצחק לטקו  -רופא מוסמך

אילן טרבס  -רופא מוסמך

יעקב יהב  -רופא מוסמך

משה אנגלנדר  -רופא מוסמך

יובל כרמון  -רופא מוסמך

תמיר גורן  -רופא מוסמך

חנן מוניץ  -רופא מוסמך

נח גונן  -רופא מוסמך

רפאל אדר  -רופא מוסמך

מרדכי משיח  -רופא מוסמך

אילן טרבס -רופא מוסמך

יעקב יהב  -רופא מוסמך

אלחנדרו יששכר סזבון  -רופא מוסמך

יעקב בר–חיים  -רופא מוסמך

חנינא קכל  -רופא מוסמך

יובל כרמון  -רופא מוסמך

חנוך הוד  -רופא מוסמך
ולנטין ז'טלני  -רופא מוסמך

רפאל אדר  -רופא מוסמך
חנינא קכל  -רופא מוסמך

3

מחוז הדרום:

מחוז המרכז:

שלום שגב

4

שי אדמוני

עמירם שגיב
רון ששון

שי דדוש

סמי בקלש

אסנת וטבו

מרדכי שנבל

אורלי סטולרו ספיר

מרדכי פז

עליזה  -אדוה כהן מרקוביץ

ישראלה גרינוולד-שריד

מיכאל רוזנברג

יצחק שלום

צבי יוסף גל

רינה רחמני רבינוביץ

שלמה דוקס  -רופא מוסמך

יודקה יהודה פיגורה

רוברט מיכאל פינאלי  -רופא מוסמך

יגאל ליבר

מחוז חיפה:

5

חנה גלאי

רחלי ברנע אמרגי

פדינה לוין

רבקה שלומי

דניאל שהר רביץ

רבקה ריקי קורן לוי

אשר סבן

נגה דואן פוקס
יאיר סופיר

3
4

י"פ התשע"א ,עמ' .4753
י"פ התשע"ד ,עמ' .8210
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5

י"פ התשע"א ,עמ' .6467
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חנה גורדון

פירי אריאלה ביתן
אפרים יפתח

זאב שורק

אלי אלהא מנטסון

אריאלה רבינוביץ

אהרון גל אור

שלמה צדוק

חיים מנחם קרוכמל

שלמה דוקס  -רופא מוסמך

יודקה יהודה פיגורה

רחמים בן יוסף  -רופא מוסמך

הלן וולך

יעקב בר–חיים  -רופא מוסמך

דוד לוקוב

זאב פלדברין  -רופא מוסמך

יהודה מילוא

מחוז תל אביב:

נעמי אפטר  -רופאה מוסמכת

שרה חורש

קלין שפירא  -רופא מוסמך

שמואל קלוש

טל סלמון  -רופא מוסמך

שלמה פארי

אלחנדרו יששכר סזבון  -רופא מוסמך.

רון ששון
צדי מור חיים

כל הרכב של יושב ראש ושני חברים שמונו לפי החוק
ישמש ועדה ,בכפוף להוראות סעיף  5לחוק.

סמי בקלש

תוקף המינויים לשלוש שנים ,למעט מינוייהם של עמירם
שגיב ושל דן יערי שתוקפם לשישה חודשים.

מרדכי שנבל
מרדכי פז

מינוייהם הקודמים של חנן מוניץ ,6של חנינא קכל 7ושל
נעמי אפטר - 8בטלים.

פדינה לוין
ישראלה גרינוולד-שריד

ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ -3-321ה)1

יצחק שלום
איילת שקד
שרת המשפטים

6
7
8

יודקה יהודה פיגורה
יגאל ליבר

י"פ התשע"ד ,עמ' .8210
י"פ התשע"ד ,עמ' .8210
י"פ התשע"ד ,עמ'  6677ועמ' .6678

חנה גלאי
דניאל שהר רביץ
אשר סבן

מינוי חברים לוועדות ערעור

אברהם שמואלביץ

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט1959-
[נוסח משולב] ,וחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

משה חיים גרבלר
יצחק דב פלג

בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים (תגמולים
ושיקום) ,התשי"ט[ 11959-נוסח משולב] (להלן  -החוק) ,וסעיף
 5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את
הרשומים מטה לחברים בוועדות ערעור לפי החוק ,כמפורט
להלן:

זאב יהודה אורבך
זאב פלדברין  -רופא מוסמך
אילן טרבס  -רופא מוסמך
משה אנגלנדר  -רופא מוסמך

מחוז ירושלים:

תמיר גורן  -רופא מוסמך

שמואל קרניאל

נח גונן  -רופא מוסמך

צבי אלימלך רוטנברג

מרדכי משיח  -רופא מוסמך

עדנה גרוס

יעקב יהב  -רופא מוסמך

חנוך צמיר

יעקב בר–חיים  -רופא מוסמך

דיאנה ביאטריס פאולינה בר עם

יובל כרמון  -רופא מוסמך

נוגה אטון-אבנרי

רפאל אדר  -רופא מוסמך

משה קורן

חנינא קכל  -רופא מוסמך

3

ברוריה דדון
3
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התש"ן ,עמ' .152
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
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י"פ התשע"א ,עמ' .4532
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מחוז הדרום:

מחוז המרכז:
4

שלום שגב

שמואל קלוש

שי אדמוני

עמירם שגיב
רון ששון

ענבר וינשטוק

סמי בקלש

אסנת וטבו

מרדכי שנבל

אורלי סטולרו ספיר

מרדכי פז

עליזה-אדוה כהן מרקוביץ

ישראלה גרינוולד-שריד

מיכאל רוזנברג

יצחק שלום

שלמה דוקס  -רופא מוסמך

יודקה יהודה פיגורה

רוברט מיכאל פינאלי  -רופא מוסמך

יגאל ליבר

מחוז חיפה:

5

חנה גלאי

שלומית מור

פדינה לוין

רחלי ברנע אמרגי

דניאל שהר רביץ

רבקה שלומי

אשר סבן

רבקה ריקי קורן לוי

אברהם שמואלביץ

נגה דואן פוקס

חוה טרטקובסקי שמשי

יאיר סופיר

דן יערי

פירי אריאלה ביתן

אשר רום

אפרים יפתח

נחמיה גורל

אלי אלהא מנטסון

זאב יהודה אורבך

אהרון גל אור

משה דברת

חיים מנחם קרוכמל

זאב פלדברין  -רופא מוסמך

משה סגליס

משה אנגלנדר  -רופא מוסמך

יודקה יהודה פיגורה

פאינה צפורה בר  -רופאה מוסמכת

הלן וולך

תמיר גורן  -רופא מוסמך

דוד לוקוב

שלמה אילון  -רופא מוסמך

נעמי אפטר  -רופאה מוסמכת

קלין שפירא  -רופא מוסמך

טל סלמון  -רופא מוסמך

נח גונן  -רופא מוסמך
מרדכי משיח  -רופא מוסמך
יצחק לטקו  -רופא מוסמך
יעקב יהב  -רופא מוסמך
יובל כרמון  -רופא מוסמך
חנן מוניץ  -רופא מוסמך
רפאל אדר  -רופא מוסמך
אילן טרבס  -רופא מוסמך
אלחנדרו יששכר סזבון  -רופא מוסמך

אלחנדרו יששכר סזבון  -רופא מוסמך.
כל הרכב של יושב ראש ושני חברים שמונו לפי החוק
ישמש ועדה ,בכפוף להוראות סעיף  26לחוק.
תוקף המינויים לשלוש שנים ,למעט מינוייהם של
עמירם שגיב ושל דן יערי שתוקפם לשישה חודשים.
מינוייהם הקודמים של חנן מוניץ ,6חנינא קכל 7ושל נעמי
אפטר - 8בטלים.
ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ -3-323ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים

חנינא קכל  -רופא מוסמך
חנוך הוד -רופא מוסמך
ולנטין ז'טלני  -רופא מוסמך

5
6
7
8

4

י"פ התשע"ד ,עמ' .3214
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י"פ התשע"א ,עמ' .6468
י"פ התשע"ד ,עמ' .8214
י"פ התשע"ד ,עמ' .8214
י"פ התשע"ד ,עמ'  6677ועמ' .6678

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

מינוי חברים לוועדות ערעור
לפי חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גמלאות) [נוסח
משולב] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  44לחוק שירות הקבע בצבא
הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב] ,התשמ"ה1985-
(להלן  -החוק) ,אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדות
ערעור לפי החוק ,כמפורט להלן:
1

והסדר הציבורי ,אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או מוסד או
התאחדות המכונה "איחוד ועדות הבריאות  -ירושלים" או
"אתחאד לג'אן אלעמל אלצחי" או "איתיחאד ליג'אן אלעמל
אלסיח" או "התאחדות ועדות הבריאות" או "ועדת הפעילות
הבריאותית" או "ועדות העשייה הבריאותית" או בכל שם אחר
שתכונה בו התאחדות זו ,לרבות כל פלגיה וכל סניף ,מרכז,
ועד ,קבוצה או סיעה של התאחדות זו ,היא התאחדות בלתי
מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה.

מחוז תל אביב:

הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו ,יכול להגיש את
השגותיו בכתב ליועץ המשפטי למערכת הביטחון ,בתוך 30
ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו.

רונית בירמכר לב–ארי

כ"ב בסיוון התשע"ה ( 9ביוני )2015
(חמ -3-1080ה)1

תמיר ברשד
שמשון מרון
פנינה הר–ניב

משה (בוגי) יעלון
שר הביטחון

עמנואל סלע
נאורה סידי

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

יצחק תומר

לפי פקודת הבנקאות1941 ,

יורם הורן

בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,11941 ,
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור
הנגידה ,נתתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' " - 218יחס
מינוף" (להלן  -ההוראה) ,בחוזר מס' ח( 2460-06-להלן -
החוזר) ,ולפיו מועד תחילת ההוראה ביום י"ד בטבת התשע"ח
( 1בינואר ( )2018להלן  -מועד התחילה); ואולם -

הלנה רבליס
ורד רון-טל
מחוז המרכז:
שלום בן שטרית
רינת שפרוט

( )1תאגיד בנקאי אשר ביום פרסום ההוראה באתר האינטרנט
של בנק ישראל עומד בדרישה ליחס מינוף כאמור בה ,לא
ירד מהסף שנקבע בהוראה;

ויסאם פלאח
נעמה בלזר-איזנברג

( )2תאגיד בנקאי אשר ביום פרסום ההוראה באתר האינטרנט
של בנק ישראל אינו עומד בדרישה ליחס מינוף כאמור בה,
נדרש להגדיל את היחס בשיעורים רבעוניים קבועים עד
למועד התחילה.

אליעזר אריה פודורובסקי
אורי דסטניק
אורי בן עטיה
אופיר שלו

י"ג בסיוון התשע"ה ( 31במאי )2015
(חמ )3-3537

אהרון נעמן
ברכה פודורובסקי.
כל הרכב של שלושה חברים שמונו לפי החוק ישמש
ועדה ,בכפוף להוראות סעיף  44לחוק.

1

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

תוקף המינויים לשלוש שנים.
מינויים קודמים של חברי ועדה שלא הוגבלו בזמן -
בטלים.
ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ )3-957
איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .142

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
לפי תקנות ההגנה (שעת חירום)1945 ,
בתוקף סמכותי לפי תקנה ()1(84ב) לתקנות ההגנה (שעת
חירום)( 11945 ,להלן  -תקנות ההגנה) ,ולאחר שהשתכנעתי כי
הדבר דרוש לצורך ההגנה על ביטחון המדינה ,שלום הציבור
1

דוד זקן
המפקח על הבנקים
ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

ע"ר  ,1945תוס'  ,2עמ' .855

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,11941 ,
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור
הנגידה ,תיקנתי את הוראות ניהול בנקאי תקין מס' - 311
"ניהול סיכון אשראי" ואת הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 323
 "מגבלות על מימון עסקאות הוניות" (להלן  -הוראות 311ו– ,)323ונתתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' " - 327ניהול
הלוואות ממונפות (( ")Leveraged Lendingלהלן  -הוראה
 )327בחוזר מס' ח ,2461-06-ולפיו התיקונים להוראות 311
ו– 323והאמור בהוראה  327יחולו על אשראי שיינתן מיום כ'
בטבת התשע"ו ( 1בינואר  )2016ואילך.
י"ג בסיוון התשע"ה ( 31במאי )2015
(חמ )3-3537

1

דוד זקן
המפקח על הבנקים
ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

6489

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
לא צמוד הניתן לציבור
לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות ,התשנ"ג1993-
לפי סעיף (5א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות,
התשנ"ג ,11993-בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש מרס 2015
היה  3.47אחוזים.
ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ )3-2468
ערד מאי
מנהל היחידה למידע ולדיווח
1

ס"ח התשנ"ג ,עמ' .174

הסמכת מנהל
לפי תקנות מחלות בעלי חיים (רישום ,סימון והובלה של בקר),
התשל"ו1976-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות מחלות בעלי חיים
(רישום ,סימון והובלה של בקר) ,התשל"ד( 11976-להלן
 התקנות) ,אני מסמיך כל אחד מהרופאים הווטרינרייםהממשלתיים שלהלן למנהל לעניין תקנות (6א) עד (ד) ו–19א
לתקנות:
צביקה בנאור
מרסלו מיקוליצקי
הסמכה זו תעמוד בתוקף כל עוד למוסמכים יש רישיון
לעסוק ברפואה וטרינרית לפי חוק הרופאים הווטרינריים,
התשנ"א ,21991-וכל עוד הם משמשים בתפקידם כרופאים
וטרינרים ממשלתיים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
כ"ג באייר התשע"ה ( 12במאי )2015
(חמ )3-4918

1
2

נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים
ק"ת התשל"ו ,עמ'  ;2678התשל"ח ,עמ' .1969
ס"ח התשנ"א ,עמ' .76

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום ז' באייר התשע"ה (26
באפריל  ,)2015בתיק בד"א  ,007/2015החליט להטיל על כבהה
כבהה ,רישיון מס'  ,57733עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של עשרים וארבעה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום כ"ח באייר התשע"ה ( 17במאי )2015
עד יום כ' באייר התשע"ז ( 16במאי .)2017
ז' בסיוון התשע"ה ( 25במאי )2015
(חמ )3-94

1

איתן שלמה ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט המחוזי
בירושלים ,בשבתו ביום כ"ג באייר התשע"ה ( 12במאי ,)2015
בתיק עמל"ע ( 62086-01-15בד"א  ,)65/14החליט לקבל את
ערעורה של הלשכה על פסק דינו של בית הדין המשמעתי
הארצי מיום י"ב בטבת התשע"ה ( 24בדצמבר  ,)2014בתיק
בד"א  ,65/14ולהורות כי פסק דין זה מבוטל ולהטיל על מאגד
מסאלחה ,רישיון מס'  ,17012עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של שלושים חודשים (כפי שהוטל עליו
על ידי בית הדין המשמעתי המחוזי בתיק בד"מ  ,11/12מיום
כ"א באייר התשע"ד ( 21במאי  ,))2014במצטבר לכל עונשי
ההשעיה הנוספים שהוטלו עליו עד היום.
תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ,מיום י"ד בניסן
התשפ"ב ( 15באפריל  )2022עד יום י"ב בתשרי התשפ"ה (14
באוקטובר .)2024
ח' בסיוון התשע"ה ( 26במאי )2015
(חמ )3-94
איתן שלמה ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בירושלים ,בשבתו ביום כ"ב בטבת
התשע"ה ( 13בינואר  ,)2015בתיק בד"מ  ,011/2014החליט
להטיל על מחמוד אגבריה ,רישיון מס'  ,18781עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום כ"ו באייר התשע"ה ( 15במאי )2015
עד יום כ"ט באב התשע"ה ( 14באוגוסט .)2015
ז' בסיוון התשע"ה ( 25במאי )2015
(חמ )3-94
איתן שלמה ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי של
לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום כ"ה באדר התשע"ה
( 16במרס  ,)2015בתיק בד"מ  ,137/2013החליט להטיל על אלון
שטרצר ,רישיון מס'  ,20637עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין למשך  6שנים ,אשר תיכנס לתוקף החל מחידוש
רשיונו (ככל ויחודש) בתום תקופת ההשעיה שבה הוא מצוי
כעת על פי גזר הדין בבד"מ  41/14וגזר הדין בבד"מ .2/11
כ"ה באייר התשע"ה ( 14במאי )2015
(חמ )3-94
איתן שלמה ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
1313372700
שם התכנית :תוספת  5יח"ד לבנין מגורים שכ'
בית חנינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 5353372709 :גרסת :הוראות   59תשריט  8
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
במ /0519 /א
שינוי
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
1322
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,רחוב :קאעב בן זוהייר ,בית חנינה
קואורדינטה X: 221811
קואורדינטה Y: 637954
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,03953 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.23 :
מטרת התכנית:
תוספת  1יח"ד לשטח שכ' בית חנינה
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מאזור מגורים  1מיוחד לאזור מגורים ב'.
 . 2קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:
א .קביעת בינוי להרחבת יח"ד בקומת הקרקע
וקומה א בהתאם לנספח הבינוי.
ב .קביעת בינוי לתוספת  2קומות חדשות מעל היתר
הבנייה הקיים לשם תוספת  5יחידות דיור
חדשות ,בהתאם לנספח הבינוי.
 .0קביעת קווי בניין לבנייה  ,כאמור.
 . 5הגדלת שטחי הבנייה מרביים בשטח וקביעתם ל
 5397.91מ"ר ,מתוכם  908מ''ר שטח עיקרי ו
 229.91מ''ר שטח שירות.
 .1קביעת מס' יחידות הדיור ל  9יחידות דיור.
 .9קביעת מס' קומות ל 5קומות מעל קומת חניה תת
קרקעית.
 . 7קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 . 9קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה.

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

 .8קביעת הוראות בגין בנין ,גדר ,ומדרגות להריסה.
 .53קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8535035טלפון:
 .32-9283290העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון32-9289955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
1313320215
שם התכנית :הגדלת מס' יח''ד ומס' קומות לשני בניינים
שכ' שועפאט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מפורטת מס':
 5353399251גרסת :הוראות   57תשריט  52
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
7959
שינוי
92
ביטול
1322
כפיפות
1599
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ממערב לכביש מס' אחד בשועפאט
קואורדינטה X: 222129
קואורדינטה Y: 636034
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,03158 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.839 ,55 ,53 ,8 :
מגרשים:
53א בהתאם לתכנית 7959
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מטרת התכנית:
יצרת מסגרת תכנונית להקמת  2בניינים חדשים,
בשועפאט
עיקרי הוראות התכנית:
 5שינוי ייעוד ממגורים  5מיוחד לאזור מגורים ג.
 2קביעת הוראות בינוי עבור הקמת שני בניינים חדשים.
 0קביעת שטחי בנייה בהיקף של  0207.93מ"ר
מתוכם  5893.01מ"ר שטחים עיקרים ו5277.21
מ"ר שטחי שרות.
 5קביעת קווי בנין חדשים.
 1תוספת של  8יח''ד ,סה''כ  59יח''ד.
 9קביעת מס' קומות ל 7קומות מעל חניה תת קרקעית.
 7קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.
 9קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8535035טלפון:
 .32-9283290העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון32-9289955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
1313123223
שם התכנית :הרחבת דיור ללא תוספת יחידות דיור
ברחוב רבדים  03ארנונה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 5353523223 :גרסת :הוראות   51תשריט  50
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
92
ביטול
0558
ביטול

6 492

מס' התכנית
סוג היחס
 /1599ב
כפיפות
מק /1322 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :רבדים  ,08שכונת ארנונה.
בחלקה קיים בנין בעל  5קומות מגורים ,קומת מחסנים
וגג רעפים.
קואורדינטה X: 220814
קואורדינטה Y: 628414
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,03508 :מוסדר ,חלקות במלואן.291 :
מטרת התכנית:
הרחבת  5יחידות הדיור הקיימות בבנין.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מאזור מגורים  1מיוחד לאזור מגורים ב'
ב .קביעת שטחי בנייה ל 5382.35מ"ר מהם 939.59
מ"ר שטחים עיקריים ו 290.99מ"ר שטחי שרות.
ג .קביעת קווי בנין.
ד .קביעת מס' יח"ד על .5
ה .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
ו .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
ז .קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8535035טלפון:
 .32-9283290העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון32-9289955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'10153 :
שם התכנית :הרחבות דיור על הגג ברח' מנם משיב , 0
שכונת רוממה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס'50518 :

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
 /5795ב
שינוי
92
שינוי
1599
כפיפות
1322
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,רחוב :משיב מנחם . 0
שכונת רוממה ,ק .צאנז
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול
גושים וחלקות:
גוש ,03289 :מוסדר ,חלקות במלואן.7 :
קואורדינטה X: 219550
קואורדינטה Y: 634050
מטרת התכנית:
הרחבות יח"ד לקומה אחרונה ברח' מנחם משיב .0
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן :
מאזור מגורים  2לאזור מגורים ב'.
 . 2קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן :
א .קביעת בינוי לתוספת קומה לשם הרחבות יחידות
הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה.
 .0קביעת קווי בנין לבנייה ,כאמור.
 .5הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל 1520מ"ר
(מתוכם  5058מ"ר שטחים עיקריים ו 5375מ"ר
שטחי שירות ).
 .1הגדלת מס' קומות מ 9קומות ל 8קומות מעל מפלס
.8.87
 .9קביעת השימושים בשטח למגורים.
 . 7קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור.
 . 9קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 . 8קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/להעתקה/לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 37/32/2355ובילקוט הפרסומים  ,9710התשעד ,עמוד
 ,0758בתאריך .53/32/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8535035טלפון .32-9283290 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,32-9289955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
16202
שם התכנית :הרחבת יח"ד בבניין מגורים
ברח' נג'ארה  ,25גבעת שאול
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'55299 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
5330
ביטול
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1322 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :נג'ארה  ,21שכונת :גבעת שאול
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.
גושים וחלקות:
גוש ,03593 :מוסדר ,חלקות במלואן.529 :
קואורדינטה X: 218275
קואורדינטה Y: 633125
מטרת התכנית:
הרחבות דיור לדירות קיימות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מאזור מגורים  2למגורים ג'.
 .2קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל המפלסים לשם
הרחבת יח"ד קיימות ,הכל בהתאם לנספח הבינוי.
 .0קביעת תוספת שטחי בנייה ,סה"כ  5555.23מ"ר,
מתוכם  5378.80שטחים עיקריים 095.27 ,מ"ר
שטחי שירות.
 .5קביעת בינוי לתוספת שטחים.
 .1קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 . 9שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים.
 .7קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
 .9קביעת הוראות בגין הריסת מבנה.
 .8קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/37/2352ובילקוט הפרסומים  ,9593התשעב,
עמוד  ,1907בתאריך .59/39/2352
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8535035טלפון .32-9283290 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,32-9289955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
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מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
1313352555
שם התכנית :תוספת  0קומות לבניין קיים ברח' הלל
 7מרכז העיר ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 5353312111 :גרסת :הוראות  01
תשריט  25
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
92
ביטול
מק /1322 /א
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :הלל  ,7מרכז העיר
גושים וחלקות:
גוש ,03358 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.589 :
קואורדינטה X: 220589
קואורדינטה Y: 632004
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית:
תוספת  0קומות על בנין קיים
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מאזור מסחר כמוגדר בתוכנית מתאר 92
לאזור מעורב מגורים מיוחד ומסחר
 .2שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים
 .0קביעת שטחי בנייה בהיקף של  5151.9מ"ר מהם
 5595.58מ"ר שטחים עיקריים ו 095.55מ"ר
שטחי שרות.
 .5קביעת מס' יחידות הדיור על  59יח"ד.
 .1קביעת מס' היחידות למסחר/משרדים\מרפאות על
 55יחידות.
 .9העלאת מס' הקומות מ  5ל7
 .7קביעת השימושים המותרים בבניין
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית
 .8קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 37/32/2355ובילקוט הפרסומים  ,9710התשעד ,עמוד
 ,0723בתאריך .53/32/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8535035טלפון .32-9283290 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,32-9289955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
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ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
1313353007
שם התכנית :הוספת  2קומות והרחבת  2קומות
קיימות לשם הרחבת  6יח"ד בשייח ג'ארח,ים.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 5353318007 :גרסת :הוראות  59
תשריט  55
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
2908
ביטול
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1322 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,שייח ג'ארח ,ירושלים.
גושים וחלקות:
גוש ,03121 :לא מסודר ,חלקות במלואן.5 :
קואורדינטה X: 222075
קואורדינטה Y: 632900
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית:
מטרת התכנית הינה:
הרחבות לשתי הקומות הקיימות של הבניין.
הוספת שתי קומות חדשות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד :מאזור מגורים  1לאזור מגורים ב'
 . 2קביעת בינוי לתוספות לשם הרחבת יחידות דיור
הקיימות בבנין.
 .0קביעת שטחי בנייה בהיקף של  925.97מ"ר,
מתוכם  708.99מ"ר שטחים עיקריים ו91.35
מ"ר שטחי שרות.
 . 5שינוי קווי בנין וקביעת קווי בניין חדשים.
 .1קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ותוספת
קומות.
 .9הגדלת מס' הקומות מ 2ל.5
 . 7קביעת הוראות בנייה וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .9קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/55/2355ובילקוט הפרסומים  ,9829התשעה,
עמוד  ,5521בתאריך .35/52/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8535035טלפון .32-9283290 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,32-9289955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
1313373255
שם התכנית :תוספת בנייה ושינוי ייעוד למוסד ברח'
דוד ילין  ,15זכרון משה ,ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 5353378911 :גרסת :הוראות  59
תשריט  55
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
1322
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :ילין דוד  ,51שכ' זכרון משה.
גושים וחלקות:
גוש ,03399 :מוסדר ,חלקות במלואן.25 :
קואורדינטה X: 220560
קואורדינטה Y: 632590
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית:
תוספת בנייה ושינוי ייעוד למוסד ציבורי ברח' דוד ילין
 ,51זכרון משה ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי מאזור מגורים  0למבנים ומוסדות ציבור.
 .2קביעת בינוי עבור תוספת אגף חדש בגובה  1קומות
וקומת מרתף תת"ק ,וקביעת בינוי עבור תוספת על
המבנה הקיים .על המבנה הקיים יתווספו קומה ג
מלאה וקומה ד מובלעת בחלל גג הרעפים וכן קומת
מרתף תת קרקעית.
 .0הגדלת מס' הקומות מ  2קומות ממפלס  +3.33ל 5
קומות במבנה קיים ו  1קומות באגף החדש ,מעל
קומת מרתף.
 .5שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מרביים.

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

 .1קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .9קביעת סך השטחים ל  5259.33מ"ר סה"כ מתוכם
 050.33מ"ר שטח עיקרי מאושר 903.33 ,מ"ר
שטח עיקרי מוצע ו  71.33מ"ר שטח שירות.
 .7קביעת הוראות בגין הריסה.
 .9קביעת שימושים עבור מבנים ומוסדות ציבור.
 .8קביעת הוראות בגין שימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/30/2355ובילקוט הפרסומים  ,9779התשעד ,עמוד
 ,5971בתאריך .35/35/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8535035טלפון .32-9283290 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,32-9289955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
1313132750
שם התכנית :תוספת  2יח"ד ברח' מיוחס  3ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 5353532719 :גרסת :הוראות  59
תשריט  9
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
92
ביטול
מק /1322 /א
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :מיוחס . 8
הבית ממוקם כאשר החזית מזרחית פונה לרח' מיוחס
וחזית מערבית פונה לרח' שד"ל
גושים וחלקות:
גוש ,03372 :מוסדר ,חלקות במלואן.50 :
קואורדינטה X: 220197
קואורדינטה Y: 632654
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית:
תוספת בנייה לשם הוספת  2קומות עבור  2יח"ד
חדשות מעל בנין קיים לסה"כ  5יח"ד.

6495

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במערך ייעודי הקרקע מאזור מגורים  0לאזור
מגורים ג'
קביעת בינוי לתוספת בנייה לתוספת  2יחידות דיור
במפלסים  +0.13ו +9.03
קביעת קווי בנין לבנייה
קביעת סך ה שטחי שירות  79.50מ"ר מתוכם 213.82
מ"ר שטחים עיקרים ו 27.15מ"ר שטחי שרות
קביעת השימוש בשטח למגורים.
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
קביעת שימור מבנה היסטורי קיים וקביעת והוראות שימור.
קביעת הוראות בגין שלבי ביצוע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/55/2355ובילקוט הפרסומים  ,9803התשעה,
עמוד  ,5139בתאריך .30/52/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8535035טלפון .32-9283290 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,32-9289955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
1313112557
שם התכנית :פינוי בינוי של  10בנייני מגורים בין
אלעזר בן יאיר וקנאי הגליל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 5353552117 :גרסת :הוראות  59
תשריט  09
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
 /5191א
שינוי
מק7058 /
שינוי
מק53528 /
ביטול
92
ביטול
7757
ביטול
 /1599ב
כפיפות
2352
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :קנאי הגליל . 20
יישוב :ירושלים רחוב :בן יאיר אלעזר .29 ,59 ,29 ,22
יישוב :ירושלים רחוב :קנאי הגליל .21 ,27 ,55
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יישוב :ירושלים רחוב :בן יאיר אלעזר .25 ,23
יישוב :ירושלים רחוב :קנאי הגליל .57 ,51 ,50 ,25
בין רח' אלעזר בן יאיר 29 29 25 22 23 59
לרח' קנאי הגליל 27 21 20 25 57 51 50 55
מרחבי תכנון גובלים :ירושלים.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 03555 :חלקות במלואן,59 ,57 ,59 ,51 ,55 ,9 :
,553 ,538 ,539 ,537 ,539 ,15 ,10 ,12 ,15 ,13
.558 ,551 ,552 ,555
גוש 03555 :חלקי חלקות.501 ,505 ,500 ,502 ,59 ,8 :
גוש 03572 :חלקות במלואן,98 ,93 ,18 ,12 ,15 ,51 :
.89 ,81 ,85 ,80 ,82 ,85 ,73
גוש 03572 :חלקי חלקות.559 ,555 ,77 ,75 :
קואורדינטה X: 219150
קואורדינטה Y: 629025
מטרת התכנית:
הריסת  50מבנים לצורך הקמת  50בניינים חדשים בני
 7קומות 252 ,יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן :
 שינוי ייעוד ,ממגורים מיוחד ומגורים  ,1ודרך למגורים
ד' ,מתקנים הנדסיים ,מבנים ומוסדות ציבור ,שצ"פ.
 קביעת בינוי עבור הקמת  50בניינים חדשים למגורים,
בני  7קומות מעל קומות חנייה ומחסנים.
 שינוי קווי בנין וקביעת קווי בניין חדשים.
 תוספת זכויות בנייה.
 הגדלת מס' יחידות הדיור מ 17יחידות דיור ל252
יחידות דיור.
 קביעת מס' קומות ל 7קומות מעל קומות חנייה
ומחסנים.
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 קביעת הוראות בגין בנין /מבנה /גדר /מדרגות להריסה.
 קביעת הוראות בגין ביטול דרך.
 קביעת הוראות בגין פיתוח שצ"פ.
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור /לעקירה  /להעתקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 39/39/2355ובילקוט הפרסומים  ,9959התשעד ,עמוד
 ,9328בתאריך .38/39/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8535035טלפון .32-9283290 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,32-9289955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
דלית זילבר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

מחוז תל-אביב
מחוז  :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי  :בני ברק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
5313123020
שם התכנית :ישיבת אורחות תורה בב205/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק מופקדת תכנית
מפורטת מס' 1353593020 :גרסת :הוראות  27
תשריט  23
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
בב /מק /531 /מ2 /
שינוי
בב /531 /ב
שינוי
בב /531 /א
שינוי
בב /531 /מצ5 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :בני ברק רחוב :שלמה המלך . 55
יישוב :בני ברק רחוב :הרב כהנמן . 99
יישוב :בני ברק רחוב :שלמה המלך . 8
יישוב :בני ברק רחוב :שאול המלך . 2
יישוב :בני ברק רחוב :שלמה המלך . 50
יישוב :בני ברק רחוב :הרב כהנמן . 83
צפון :חלקה 555
דרום :חלקה 082
מזרח :רחוב כהנמן
מערב :רחוב שלמה המלך
קואורדינטה X: 185162
קואורדינטה Y: 665161
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 9583 :חלקות במלואן.551 ,535 ,091 :
גוש 9583 :חלקי חלקות.531 ,530 :
מגרשים:
 5בהתאם לתכנית בב/מק0205/
מטרת התכנית:
שינויים במתחם ישיבת אורחות התורה לצורך הקמת
מבנה ישיבה.
עיקרי הוראות התכנית:
 . 5שינוי ייעוד מתעשייה למבנים ומוסדות ציבור.
 . 2קביעת חזית מסחרית לאורך רחוב כהנמן.
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 .0קביעת  8,153מ"ר שטחים עיקריים למבני ציבור ו
 5,913מ"ר למסחר במבנה הכולל  8קומות מעל ל
 2קומות מרתף ובגובה כולל של כ 07מ' מעל
הכניסה הקובעת לכיוון רחוב שלמה המלך.
 .5שינויים בקווי הבניין.
 . 1קביעת הוראות בינוי ותנאים להיתר.
 .9הקמת גשר להולכי רגל מעל לרחוב כיכר התעשייה.
מפלס תחתית הגשר לא יפחת מ 9מ' ממפלס
הכביש.
 .7קביעת זיקת הנאה לצרכי ציבור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
תל אביב ,דרך בגין  521תל אביביפו  97352טלפון:
 .30-7902199קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',
ב' ,ג' ,ה' בין השעות  .33 :33-55 :55העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בני ברק,
ירושלים  19בני ברק  15533טלפון30-1779178 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז  :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי  :הרצליה
הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס':
5363225323
שם התכנית :הר2210/א שינוי לתכנית הר2210/
לחיזוק מבנים עפ"י ס'  20לתמ"א 02
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה – ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומית מס' ,1353221823 :שהודעה על דבר
הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 03/35/2351
ובילקוט הפרסומים  ,9873התשעה ,עמוד ,2818
בתאריך .25/35/2351
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
הר2250 /
שינוי
תמא09 /
כפיפות
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
כל תחום שיפוט הרצליה.
קואורדינטה X: 185000
קואורדינטה Y: 675000
מרחבי תכנון גובלים :חוף השרון ,רעננה ,דרום השרון,
הוד השרון ,תל אביביפו ,רמת השרון.
מטרת התכנית:
מטרות תכנית זו הינן כלהלן:
א .הוספת הוראות לתכנית הר 2250/לעניין יישום
תמ"א  09בהרצליה.
ב .הוספת הוראות לעניין יישום והחלת תכנית הר/
 2250על קוטג'ים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת הוראות ליישום והחלת תכנית הר 2250 /על
קוטג'ים.
ב .הוספת הוראה למרתפים.
ג .הוספת הוראה לבנייה ירוקה.
ד .זכויות הבניה ,על פי תכנית זו ,מותנות בחיזוק מבנים
אליהם הן מתווספות כנגד רעידות אדמה ,והן אינן
ניתנות להעברה ,לניוד או לניצול לכל מטרה אחרת
אלא בדרך של תכנית עפ"י סעיף 23א בהוראות
תמ"א .09
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  521תל אביב
יפו  97352טלפון ,30-7902199 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה הרצליה ,סוקולוב  22הרצליה
 5953335טלפון ,38-8185151 :כל מעוניין רשאי לעיין
בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז  :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי  :רמת גן
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
5303150637
שם התכנית :מגדל הראל  תוספת קומות
למגדל קיים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 1393519587 :גרסת :הוראות   25תשריט  22
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
רג852 /
שינוי
רג280 /
שינוי
רג /280 /ג
שינוי
רג /280 /ב
שינוי
רג /מק5599 /
שינוי
רג /053 /ג
שינוי
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מס' התכנית
סוג היחס
רג /053 /ב5 /
שינוי
רג /053 /ב5 /5 /
שינוי
רג /מק /053 /ג57 /
שינוי
רג /280 /א
שינוי
רג595 /
שינוי
רג053 /
שינוי
רג1 /5335 /
שינוי
תמא2 /5 /
כפיפות
רג /053 /ג21 /
כפיפות
רג /מק /053 /ג01 /
כפיפות
רג /053 /ג05 /
כפיפות
תמא5 /59 /
כפיפות
רג /מק /053 /ג59 /
כפיפות
רג /מק /053 /ג5 /59 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רמת גן רחוב :דרך אבא הלל . 0
גושים וחלקות:
גוש ,9538 :מוסדר ,חלקות במלואן.557 ,559 :
קואורדינטה X: 181550
קואורדינטה Y: 665700
מטרת התכנית:
תוספת קומות וזכויות בנייה לבניין משרדים קיים ,ללא
תוספת מקומות חנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5תוספת שטחים עיקריים בסך  25,933מ"ר למשרדים
ומסחר .יתווספו  5,133מ"ר שטחים עיקריים
לשימוש חינוך ,תרבות ומוסדות קהילתיים ,לסה"כ
 09,851מ"ר עיקריים ,ותוספת שטחי שירות עליים
בסך  52,293מ"ר לסה"כ  59,193מ"ר ,ללא
תוספת שטחי שירות תתקרקעיים ומקומות חניה,
תתכן הפחתה במס' מקומות החניה הקיימים.
 .2תוספת  25קומות  5 +קומות טכניות למבנה קיים בן
ק"ק  23 +קומות  2 +קומות טכניות עד לסה"כ 55
קומות מעל קומת כניסה  9 +קומות טכניות,
בתוספת זכויות בנייה וגובה בהתאם.
 .0רישום זיקות הנאה למעבר הציבור בחלק הצפוני של
המגרש  ,535בין דרך אבא הלל לכיכר שניצר,
ובחלק הדרומי בין הבניין לכיכר שניצר.
 .5שינוי ייעוד חלקה  557משפ"פ לדרך מוצעת.
 .1שינוי ייעוד חלקה  559וחלוקתה לשני מגרשים כמפורט:
א .מגרש  535ביעוד מסחר ומשרדים.
ב .מגרש  035ביעוד כיכר עירונית.
 .9שינוי קו בניין אחורי מ7מ' ל3מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/35/2351ובילקוט הפרסומים  ,9873התשעה,
עמוד  ,2893בתאריך .25/35/2351
התכנית האמורה נמצאת במשרדי .וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה רמת גן ,המעגל  29רמת גן
טלפון ,30-9710151 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
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ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
גילה אורון
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תלאביב
מחוז מרכז
מחוז  :מרכז ,מרחבי תכנון מקומי :
כפר סבא ,דרום השרון ,הוד השרון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
מח /102 /ב
שם התכנית :ליעד שטח להקמת גשרים ,גשרונים,
תעלות ,גדרות וכן בצוע עבודות עפר ,מחלף סוקולוב.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :מח /592 /ב
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
כס /29 /0 /ג5 /
שינוי
כס /1 /0 /ב5 /
שינוי
מח /15 /ד
שינוי
מח /15 /ג
שינוי
מח550 /
שינוי
כס52 /0 /
שינוי
הר2 /550 /
שינוי
כס29 /0 /
שינוי
כס /9 /0 /ו
שינוי
תגפ028 /
שינוי
הר5235 /
שינוי
כס5/5/
שינוי
הר/מק/5235/א
שינוי
הר/מק11 /028/
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר סבא רחוב :סוקולוב.
יישוב :כפר סבא רחוב :תל חי.
יישוב :הוד השרון.
על גבול הוד השרון  כפר סבא בין מחלפי מגדיאל
וסוקולוב לאורך דרך .105
גושים וחלקות:
גוש 9537 :חלקות במלואן.99 :
גוש 9537 :חלקי חלקות,12 ,13 ,59  51 ,50 ,52 :
.555 ,553 ,98 ,97  92 ,78 ,11 ,10
גוש 9539 :חלקות במלואן.70 :
גוש 9539 :חלקי חלקות,28  20 ,59 ,55 ,50 ,55 5 :
,85 ,98  99 ,71 ,72  91 ,90  95 ,19 ,12 ,01  05
.532 ,535 ,89  85
גוש 9529 :חלקי חלקות.19  58 ,51 :
גוש 9508 :חלקות במלואן.557 ,219 :
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גוש 9508 :חלקי חלקות,212 ,215 ,98 ,75 ,70 :
.513 ,559 ,559 ,537 ,531 ,535 ,215
מטרת התכנית:
.5ליעד שטחים לדרך.
 .2ליעד שטחים בתכנית להקמת גשרים ,גשרונים,
תעלות ,גדרות ,קירות תומכים ,קירות אקוסטיים,
סוללות עפר וכן לביצוע כל עבודות חפירה ,מילוי
והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
 . 0סגירה וביטול דרכים כנדרש ע"י התכנית.
 .5הסדרי הסתעפויות ומחלפים.
 .1הריסת מבנים.
 .9ליעד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי ,שיקום
סביבתי והפחתת מפגעי רעש.
עיקרי הוראות התכנית:
שינ וי ייעוד משטח חקלאי ,שטח ציבורי פתוח ,שטח
לתחנת רכבת לשטחים ביעוד דרך חדשה ,שטח ציבורי
פתוח ,שטח לתחנת רכבת.
קביעת הוראות לסלילת הדרך.
קביעת קווי בניין.
הסדרת הסתעפויות וצמתים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 52/53/2352ובילקוט הפרסומים  ,9575התשעב,
עמוד  ,9093בתאריך .55/38/2352
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה
 72503טלפון .39-8799538 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא ,ויצמן  501כפר סבא
 55533טלפון ,38-7958571 :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה דרום השרון ,נוה ירק  ,51533טלפון30- :
 ,8333133ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון ,בן
גמלא יהושע  29הוד השרון  5102201טלפון:
 ,38-7718999וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון מקומי  :כפר סבא
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
6353117206
שם התכנית :מסחר ומשרדים ברח' התע"ש ,12
כפר סבא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 5313557205 :גרסת :הוראות   55תשריט  9
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
כס5 /5 /
פירוט
כס /מק /21 /5 /י
פירוט
כס21 /5 /
פירוט
כס /מק /21 /5 /י2 /
כפיפות
כס /5 /5 /ג
כפיפות
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מס' התכנית
סוג היחס
כס /מק /21 /5 /מב
כפיפות
כס /5 /5 /גל /א
כפיפות
כס /5 /5 /מ
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר סבא רחוב :התע"ש .59
גושים וחלקות:
גוש ,7937 :מוסדר ,חלקי חלקות.10 :
מטרת התכנית:
תוספת שטחים עיקריים ושטחי שירות למטרת הקמת
בנין בשימושים מעורבים של מסחר ומשרדים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מתעשיה למסחר ומשרדים בהתאם
להנחיות תב"ע כס/מק/21/5/י.2/
ב .תוספת של  2921מ"ר לשטח עיקרי מ 0951.59
מ"ר מותרים ל  9273מ"ר ,תוספת של  5522מ"ר
לשטחי שירות מ  5519מותרים ל 2193מ"ר.
ג .שינוי מס' קומות מקומת קרקע 5 +קומות ל  2קומות
מרתף  +קומת קרקע  9 +קומות  +גג טכני.
ד .קביעת הוראות ומגבלות בנייה.
ה .הגדלת תכסית הקומה מ 13%ל 11%בקומת הקרקע.
ו .הגדלת קו בנין אחורי (מזרחי) מ 5מ' ל 9מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 37/55/2355ובילקוט הפרסומים  ,9852התשעה,
עמוד  ,795בתאריך .38/55/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה
 72503טלפון .39-8799538 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא ,ויצמן  501כפר סבא
 55533טלפון ,38-7958571 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון מקומי  :לוד
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
לד2 /102 /
שם התכנית :מבנה תעשיה א.ת .לוד צפון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :לד2 /509 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
לד509 /
שינוי
לד /מק5 /509 /
שינוי
לד500 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :לוד רחוב :המלאכה . 51
אזור תעשיה לוד צפון
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גושים וחלקות:
גוש 0882 :חלקי חלקות.29 :
מגרשים:
 /9ב 5 /בהתאם לתכנית לד /מק5 /509 /
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מתעשייה קלה ומלאכה ,לתעשייה קלה
ומלאכה משולבת הכוללת משרדים.
עיקרי הוראות התכנית:
.5שינוי ייעוד מתעשייה לתעשייה קלה משולבת משרדים.
 . 2תוספת זכויות בנייה ,משטח עיקרי  5351מ"ר
לשטח עיקרי  2273מ"ר שטחי שירות 03%
מזכויות הבנייה  +שטח קומת מרתף :חניה ושירות.
 .0שינוי מס' הקומות מ  0קומות  +מרתף חניה ל 1
קומות  +קומת חניה בגובה  1.8מ' מרתף
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 52/53/2355ובילקוט הפרסומים  ,9909התשעד ,עמוד
 ,9791בתאריך .55/37/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה 72503
טלפון .39-8799538 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה לוד ,ככר קומנדו  5לוד  ,75535טלפון:
 ,39-8278897וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון מקומי  :נתניה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
6323332073
שם התכנית :נת/562/א  7/קביעת זכויות ותכליות
למגרשים לד',לה',סד' בדרום נתניה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה מופקדת תכנית מפורטת מס':
 5393382078גרסת :הוראות   93תשריט  .51
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
נת /152 /א
שינוי
נת /מק /89 /7 /533 /ב
שינוי
נת7 /533 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נתניה רחוב :שד בן גוריון .
בין רחובות  מזרחה משד' בן גוריון ודרומה משכונת
טוברוק וצפונה משכונת נווה עוז.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 8507 :חלקות במלואן.591 :
גוש 8507 :חלקי חלקות.509 :
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גוש 8509 :חלקות במלואן.518 ,519 :
גוש 8509 :חלקי חלקות.570 :
מטרת התכנית:
קביעת תכליות ,זכויות והוראות בנייה במגרשים ציבוריים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור ,שטח לבנייני
ציבור  +שטח ציבורי פתוח ודרך משולבת ל
מבנים ומוסדות ציבור ,שטחים פתוחים  +מבנים
ומוסדות ציבור.
ב .קביעת תכליות ושימושים.
ג .קביעת זכויות והוראות בנייה.
ד .קביעת זיקת הנאה למעבר רגלי.
ה .שינוי וקביעת קווי בניין.
ו.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה  72503טלפון39- :
 .8799538העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה נתניה ,הצורן  9נתניה 52508
טלפון38-9930573 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898

מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון מקומי  :רמלה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
לה62 /1333 /
שם התכנית :תכנית משולבת לחיזוק מבנים קיימים
בפני רעידות אדמה ועיבוי בינוי ,רמלה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמלה מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' :לה52 /5333 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
לה5333 /
שינוי
תמא09 /
כפיפות
תמא /20 /א5 /
כפיפות
תמא20 /
כפיפות
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מס' התכנית
סוג היחס
תמא /05 /ב5 /
כפיפות
תמא0 /
כפיפות
תמא2 /5 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רמלה.
כל השטחים המבונים המיועדים למגורים במרחב
התכנון רמלה
מטרת התכנית:
. 5קביעת הוראות לתוספת זכויות בנייה במבני מגורים
לצורך חיזוק ועיבוי ,תוספת יח"ד שיותרו בגין חיזוק
ועיבוי מבנים העומדים בקריטריונים הקבועים
בתמ"א  09על תיקוניה ומעבר למוקנה בתמ"א על
תיקוניה.
 . 2קביעת הוראות להוצאת היתר בנייה מכוח תכנית זו
ובהתאם להוראות סעיף  20בתמ"א .09
 .0קביעת הוראות והנחיות לשיפור ולחידוש עירוני
באמצעות עיבוי מבנים וחיזוקם בפני רעידות אדמה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5התכנית אינה משנה את ייעודי הקרקע כפי שאושרו
בתכניות החלות על המקום.
 . 2התכנית מאפשרת הריסת מבנים הטעונים חיזוק
וקובעת זכויות בנייה למבנים חדשים שיוקמו
במקומם.
 .0קביעת הוראות לתוספת זכויות וקומות מעבר לקבוע
בתמ"א  09על תיקוניה כפי שאושרו עד ליום
הפקדת תכנית זו.
 . 5בכל מקרה של אי התאמה התכנית אינה מבטלת או
גורעת מזכויות בנייה קיימות בהתאם לתכניות
בתוקף.
 . 1התוספות לזכויות במסגרת תוכנית זו מותנות בחיזוק
המבנים הן בשלב ההיתר והן בשלב טופס .5
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה  ,72503טלפון:
 .39-8799538העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה רמלה ,מבצע משה  8רמלה
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
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מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון מקומי  :לב השרון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
6123107225
שם התכנית :צש  53/22-0/פיצול נחלה ,07
צור משה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב השרון מופקדת תכנית מפורטת מס':
 5523507991גרסת :הוראות   7תשריט  7
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
משמ502 /
שינוי
צש0 /77 /
שינוי
צש5 /77 /
כפיפות
צש3 /2 /3 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :צור משה ,רחוב :החורשים ,משק  ,97צור משה
קואורדינטה192859 -X
קואורדינטה689616 -Y
גושים וחלקות:
גוש ,9529 :מוסדר ,חלקי חלקות.57 ,55 ,53 ,8 :
מגרשים:
 97בהתאם לתכנית צש0 /77 /
מטרת התכנית:
פיצול נחלה  97ויצירת מגרש מגורים נוסף.
עיקרי הוראות התכנית:
א .חלוקה ושינוי ייעוד מאזור מגורים חקלאי למגורים.
ב .קביעת הוראות בנייה.
ג .שינוי קוי בנין.
ד .תוספת  9%שניתן היה לקבל בהקלה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה  72503טלפון:
 .39-8799538העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה לב השרון ,תל מונד ,תל מונד
.53933
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
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התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז  :מרכז ,מרחבי תכנון מקומי :
ראשון לציון ,מצפה אפק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
6103123573
שם התכנית :צריפין מתחם מס6 .
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,מצפה אפק מופקדת תכנית
מפורטת מס' 5503593173 :גרסת :הוראות  15
תשריט  09
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
רצ5 /5 /
שינוי
רצ51 /22 /5 /
שינוי
תמא01 /
כפיפות
תמא2 /5 /
כפיפות
תמא20 /
כפיפות
תמא /20 /א2 /5 /
כפיפות
רצ2 /09 /51 /5 /
כפיפות
תממ25 /0 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ראשון לציון .
בחלק הדרומי של המחנה הצבאי צריפין בצמוד
לשכונות המזרחיות של ראשל"צ.
התכנית גובלת בצד מערב בשכונת נווה זאב ,בצפון
מחנה צריפין ,במזרח המרכז הרפואי אסף הרופא
ובדרום שכונת שיכוני המזרח.
קואורדינטה X: 184223
קואורדינטה Y: 651959
מרחבי תכנון גובלים :מצפה אפק.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 5201 :חלקי חלקות.52 ,5 ,5 :
גוש 5209 :חלקי חלקות.55 ,53 ,08 ,07 ,00 ,57 :
גוש 5207 :חלקות במלואן.5 ,0 :
גוש 5207 :חלקי חלקות.9 ,7 ,1 :
גוש 5208 :חלקי חלקות.5 ,2 ,5 :
גוש 5253 :חלקות במלואן,53 ,8 ,7 ,9 ,1 ,5 ,0 ,2 :
,02 ,05 ,29 ,27 ,29 ,21 ,25 ,23 ,59 ,51 ,55 ,55
.50 ,52 ,55 ,53 ,08 ,09 ,07 ,09 ,05 ,00
גוש 5253 :חלקי חלקות.01 ,5 :
גוש 5255 :חלקות במלואן.555 ,552 ,553 ,509 ,8 :
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גוש 5255 :חלקי חלקות,509 ,507 ,29 ,7 ,9 ,1 :
.035 ,033 ,550 ,508
גוש 5250 :חלקות במלואן,15 ,10 ,12 ,15 ,5 ,0 ,2 :
.103 ,585
גוש 5250 :חלקי חלקות,582 ,500 ,057 ,21 ,9 :
.115 ,105 ,589 ,581
גוש 9291 :חלקי חלקות.29 ,21 ,25 :
גוש 9299 :חלקי חלקות.099 ,091 ,575 ,598 ,513 :
מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים בצפון מזרח ראשון לציון בשטח
בו שוכן המחנה "צריפין".
התכנית מציעה הקמת שכונה עירונית המאופיינת
בבנייה רוויה בצפיפות גבוהה משולבת באזורים ירוקים
פתוחים נרחבים המכילים בתוכם מבנים בעלי ערך
היסטורי המיועדים לשימור ,ואזורים נרחבים הכוללים
עצים לשימור משולבים במרקם הבנוי והיוצרים שצ"פים
מקומיים ,שמירה וטיפוח המורשת הבנויה והנופית
במתחם התכנון.
סה"כ   5,332יח"ד מתוכם  213יח"ד בדיור מיוחד וכ 
 5,333יח"ד קטנות .בנוסף כ  73,333מ"ר מסחר
ותעסוקה.
השכונה נשענת על תחבורה ציבורית באמצעות קווי
אוטובוס וקווי מתע"ן.
יצירת שכונה המתאימה להולכי רגל ולרוכבי אופניים על
מנת להפחית ככל הניתן את השימוש ברכב הפרטי.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ליעוד מגורים ,מגורים עם
חזית מסחרית ,תעסוקה עם חזית מסחרית ,שטחי
ציבור פתוחים ובנויים ,דרכים ואתרים לשימור.
 .2קביעת הנחיות והוראות לייעודי קרקע ולשימושים
המוצעים בתכנית.
 .0קביעת הנחיות להתווית קווי תחבורה ציבורית וקו
רק"ל ,שבילי אופניים והולכי רגל ושלביות ביצוע
ליישומם.
 . 5קביעת הוראות בינוי בשטחים המיועדים לבנייה,
קביעת שמושים מותרים ,הנחיות ,זכויות ומגבלות
בנייה .לרבות קווי בניין ,מס' קומות ,התפלגות
שטחי הבנייה בין הקומות ,גובה בנייה מרבי וכיו"ב.
 .1התווית דרכים חדשות.
 .9קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
 .7קביעת הנחיות סביבתיות.
 . 9קביעת הוראות לתשתיות ביוב ,מים וחשמל.
 . 8קביעת הוראות לפיתוח פארק/גן ציבורי.
 . 53קביעת אתרים לשימור והנחיות שימור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
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בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,שד הרצל  ,85רמלה  ,72503טלפון:
 .39-8799538העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,הכרמל  23ראשון
לציון  71295טלפון ,30-8157177 :ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה מצפה אפק ,גליס  8פתח תקוה 58277
טלפון30-8032315 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון מקומי  :מצפה אפק
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
6553127067
שם התכנית :רח' השקמה  21סביון  ממ6123/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 511-3527957 :גרסת :הוראות   52תשריט – .1
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ממ5305 /
שינוי
ממ /20 /105 /ג0 /
כפיפות
ממ /20 /105 /ג2 /
כפיפות
ממ /20 /105 /ג5 /
כפיפות
שד /20 /105 /ג
כפיפות
תמא2 /5 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא /2 /5 /א
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סביון רחוב :השקמה .25
מגרש ברח .השקמה  25במרכז הישוב סביון ,גבול עם
שביל להולכי רגל ממזרח ושטח לבנייני ציבור מצפון.
גושים וחלקות:
גוש ,9990 :מוסדר ,חלקות במלואן.291 :
מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה
שינויי בהוראות בנייה
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בנייה:
תוספת שטח עיקרי של  593מ"ר ,ובסה"כ  819מ"ר
שינוי בהוראות בנייה:
שינוי בקווי בניין מתכנית מאושרת לסככות בריכה
וחניה ,מתקן משחקי ילדים ומחסן בהתאם לתשריט:
שינוי בקווי בניין מתכנית מאושרת לסככת בריכה מ1.3
מ' ל 0.3מ' בצד ,לסככת חניה מ 1.3מ' ל 5.3מ' בצד,
ומ 9.3מ' ל 5.9מ' בחזית ,למתקן משחקי ילדים מ
 53.3מ' ל 0.3מ' אחורי ולמחסן מ 53.3מ' ל 5.1מ'
אחורי ומ 1.3מ' ל 3.3מ' בצד ,בהתאם לתשריט.

6503

גובה סככות בריכה וחניה יהיה  0.3מ' במקום 2.5
בתכנית מאושרת .הגבהת קירות תומכים בגבולות
החלקה בצדדים ובגב בכ 23ס"מ מ 5.93מ' ל  2.33מ'
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/38/2355ובילקוט הפרסומים  ,9995התשעד ,עמוד
 ,7751בתאריך .29/39/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה
 72503טלפון .39-8799538 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק ,גליס  8פתח תקוה
 58277טלפון ,30-8032315 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון מקומי  :קסם
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
6513125770
שם התכנית :שינוי הוראות וזכויות בנייה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 70 51535217 :גרסת :הוראות   52תשריט – .55
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
אפ5331 /
שינוי
ק /מק /5331 /א
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר ברא רחוב :כפר ברא.
גושים וחלקות:
גוש ,9980 :מוסדר ,חלקי חלקות.58 :
מגרשים:
 519בהתאם לתכנית אפ5331 /
מטרת התכנית:
תוספת  0יחידות דיור ושינוי בקוי בנין
עיקרי הוראות התכנית:
אישור  5יחידות דיור במקום יחידת דיור אחת
אישור  5קומות ועליית גג במקום  2קומות ועליית גג
אישור קווי בנין לבנייה מוצעת בהתאם למסומן בתשריט
שינוי הוראות בנייה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/53/2355ובילקוט הפרסומים  ,9989התשעה,
עמוד  ,227בתאריך .20/53/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה 72503
טלפון .39-8799538 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ובנייה קסם ,כפר קאסם כפר קאסם  58853טלפון30- :
 ,8073582וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
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שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט
של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז  :מרכז ,מרחבי תכנון מקומי :
זמורה ,שורקות
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
מח102 /
שם התכנית :גן לאומי גבעות מרר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :מח599 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
תממ25 /0 /
כפיפות
תמא9 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :גדרה.
יישוב :גבעת ברנר.
מועצה אזורית גבעת ברנר ועיריית גדרה.
מחוז מרכז נפה :רחובות
גושים וחלקות:
גוש 0199 :חלקות במלואן,99  13 ,52  53 ,7 ,0 :
.89  82 ,90
גוש 0199 :חלקי חלקות,22  50 ,8  9 ,9  5 ,2 ,5 :
.535  87 ,92  78 ,99 ,58  59 ,59 ,29  21
גוש 0198 :חלקות במלואן 52 ,02 ,59  55 ,9  7 :
.11 ,10  12 ,15 ,58  59 ,55
גוש 0198 :חלקי חלקות 03 ,57 ,50  55 ,8 ,9  1 :
.15 ,13 ,51 ,55  09 ,05  00 ,05
גוש 0175 :חלקות במלואן.550  5 :
גוש 0192 :חלקות במלואן,25  57 ,55  53 ,9  9 :
.95  93 ,19  50 ,55  53 ,07 ,01  02 ,27  21
גוש 0192 :חלקי חלקות 22 ,59  51 ,8 ,1 ,0  5 :
.52 ,08  09 ,09 ,05  29 ,25
גוש 0195 :חלקי חלקות.50  52 ,1 :
גוש 0997 :חלקי חלקות.0 ,5 :
מטרת התכנית:
א .קביעת שטח עבור גן לאומי עפ"י תמא 9 /ותממ25 /0 /
לצורך הכרזתו עפ"י חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע,
אתרים לאומיים אתרי הנצחה  התשכ"ח .5899
ב .קביעת התכליות המותרות בגן לאומי.
ג .קביעת הוראות בדבר דרכים וחניות בתחום שטח
ההכרזה של הגן הלאומי.
ד .הרחבת דרך מס'  53לאורך החזית המזרחית של
הגן הלאומי ,קביעת שטח למחלף עתידי
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 53/39/2353ובילקוט הפרסומים  ,9531התשע ,עמוד
 ,0958בתאריך .39/37/2353
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה
 72503טלפון .39-8799538 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ובנייה זמורה ,ביל"ו סנטר קרית עקרון
 73133טלפון ,39-9220399 :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה שורקות ,גבעת ברנר גבעת ברנר  , 93859וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון מקומי  :שורקות
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
בר026 /
שם התכנית :קבוץ גבעת ברנר.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :בר025 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
בר211 /
שינוי
מח /551 /ב
שינוי
בר55 /
שינוי
בר573 /
שינוי
תמא2 /5 /
כפיפות
בר033 /
כפיפות
תממ25 /0 /
אישור ע"פ תמ"מ
תמא01 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :גבעת ברנר.
גושים וחלקות:
גוש 2900 :חלקות במלואן,51  52 ,53  7 ,1  0 ,5 :
.00  05 ,29 ,21  25
גוש 2900 :חלקי חלקות.27  29 ,23  59 ,55 ,9 :
גוש 2905 :חלקות במלואן,21  22 ,58  59 ,55  5 :
.57 ,51 ,50  05 ,28  29
גוש 2951 :חלקי חלקות.59 :
גוש 0995 :חלקות במלואן.0 :
גוש 0995 :חלקי חלקות.7  1 ,2 :
גוש 0992 :חלקי חלקות.15 :
גוש 0789 :חלקות במלואן.89 ,77  75 :
גוש 0789 :חלקי חלקות,78  79 ,15  12 ,53  07 :
.555 ,538  539 ,98
גוש 0788 :חלקות במלואן.05 :
גוש 0788 :חלקי חלקות.13 ,59  57 ,50  52 ,03 :
גוש 1855 :חלקות במלואן.508  2 :
גוש 1851 :חלקות במלואן.93  2 :
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מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרה של אזור המגורים
והקהילה של קיבוץ גבעת ברנר לרבות תאי שטח
למגורים ,מסחר ,תעשייה ,מבני משק ,מבנים ומוסדות
ציבור ,מבנים ומוסדות ציבור לבריאות ,קרקע חקלאית,
שטח פרטי פתוח ,ספורט ונופש ,שטחים פתוחים
ומבנים ומוסדות ציבור ,מבנים ומוסדות ציבור למינהל
ציבורי ,מסחר ומבנים ומוסדות ציבור ,מתקנים הנדסיים,
שבילים ודרכים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד קרקע
מ :אזור חקלאי ,אזור מגורים ,אזור תעשיה ,שטח
לבנייני ציבור ,שטח לבנייני משק ,שטח ציבורי
פתוח ,שטח פרטי פתוח ,שטח ספורט ,אזור בית
הבראה ודרכים קיימות.
ל :מגורים א' ,מסחר ,תעשיה ,מבני משק ,מבנים
ומוסדות ציבור ,מבנים ומוסדות ציבור ,מבנים
ומוסדות ציבור ותיירות ,קרקע חקלאית ,פרטי
פתוח ,שטח ציבורי פתוח ,ספורט ונופש ,שטחים
פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור ,מבנים ומוסדות
ציבור למינהל ציבורי ,שבילים ,דרכים ודרכים
משולבות.
 .2קביעת  188מגרשים המיועדים ל  927יחידות
מגורים ,באזורים בהם קיימות כיום כ  713יחידות
דיור ,זאת בנוסף על  299יחידות דיור (הרחבה
קהילתית) ,על פי תכנית בר .211 /וכן גם  9מגרשי
מגורים ל  09יחידות דיור קטנות (בשטח עד 11
מ"ר ליח"ד) המיועדות לקליטה ,צעירים ,הורים,
וכיוצ"ב .סה"כ 851 :יחידות דיור ועוד  09יחידות
קטנות.
 .0קביעת שלבי ביצוע התכנית.
 . 5קביעת הוראות לרבות בדבר התכליות ,השימושים,
קווי בנין ,מס' הקומות ,שטחי ואחוזי הבניה,
הנחיות בינוי ,עיצוב ופיתוח סביבתי ,הוראות
סביבתיות ,הוראות לפיתוח תשתיות ,הוראות
בנושא שימור מבנים וצמחיה (עצים) וקביעת
תנאים להוצאת היתרי בנייה בייעודי הקרקע
כמפורט בתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 55/39/2350ובילקוט הפרסומים  ,9908התשעג ,עמוד
 ,7259בתאריך .35/39/2350
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה
 72503טלפון .39-8799538 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה שורקות ,גבעת ברנר גבעת
ברנר  , 93859וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
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מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון מקומי  :שורקות
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
בר002 /
שם התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי לשצ''פ ולחנייה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :בר002 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
משמ15 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יד בנימין ,בכניסה ליישוב יד בנימין
גושים וחלקות:
גוש 5030 :חלקי חלקות.553 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ליעוד שטח ציבורי פתוח
וחנייה.
הקלה בקו בניין של דרך מס'  0מ  533מ' ל 13מ'.
עיקרי הוראות התכנית:
 . 5שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד שטח ציבורי פתוח
וחנייה.
 . 2קביעת זכויות והוראות לשטח ציבורי פתוח וחנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 52/38/2355ובילקוט הפרסומים  ,9970התשעד ,עמוד
 ,7851בתאריך .39/38/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה
 72503טלפון .39-8799538 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה שורקות ,גבעת ברנר גבעת
ברנר  ,93859וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יד בנימין.
בחלק המערבי של הישוב בסמוך לכביש החיבור לבית
חלקיה.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 1559 :חלקות במלואן.15 ,12 :
גוש 1820 :חלקי חלקות.523 :
גוש 1895 :חלקי חלקות.9 :
מגרשים:
 552בהתאם לתכנית בר9 /219 /
 517בהתאם לתכנית בר7 /219 /
מטרת התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע ממגורים ושטח ציבורי פתוח לייעוד
שטח ציבורי פתוח.
ב .קביעת הוראות פיתוח לשטח ציבורי פתוח.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת הוראות פיתוח לשטח בייעוד קרקע לשטח
ציבורי פתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 37/55/2355ובילקוט הפרסומים  ,9825התשעה,
עמוד  ,5390בתאריך .58/55/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה
 72503טלפון .39-8799538 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה שורקות ,גבעת ברנר גבעת
ברנר  , 93859וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
רות יוסף
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז מרכז

מחוז  :מרכז ,מרחב תכנון מקומי  :שורקות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
6503155756
שם התכנית :יד בנימין שינוי ייעוד קרקע לשטח
ציבורי פתוח.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' ,5193511715 :גרסת :הוראות  59
תשריט – .55
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
בר5 /95 /
שינוי
תממ25 /0 /
כפיפות

מחוז צפון
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מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :נצרת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
ג21712 /
שם התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בנייה ,נצרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת מופקדת תכנית מפורטת מס':
ג25759 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
נצ /מק5559 /
שינוי
ג2905 /
שינוי
נצ /מק5595 /
שינוי
ג53733 /
שינוי
ג59815 /
כפיפות
ג55953 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נצרת .
קואורדינטה X: 227125
קואורדינטה Y: 733050
גושים וחלקות:
גוש 59105 :חלקי חלקות.95 ,7 :
מטרת התכנית:
קביעת זכויות והוראות בנייה לאזור מגורים וזאת לצורך
לגיטימציה למבנים קיימים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בהוראות בנייה.
קביעת אחוזי בנייה.
שינוי בקווי בניין.
קביעת גובה מבנה מקסימלי.
קביעת מס' יחידות הדיור.
קביעת תכסית הקרקע.
קביעת מס' הקומות.
קביעת זיקת הנאה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5710331
טלפון .35-9139111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
נצרת 59333
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נצרת,
טלפון35-9518233 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :צפת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
ג21553 /
שם התכנית :שינוי ייעוד ,קביעת זכויות והוראות
בנייה ,צפת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה צפת מופקדת תכנית מפורטת מס':
ג25118 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
צפ /מק23 /
שינוי
ג112 /
שינוי
ג52957 /
כפיפות
תמא /05 /ב5 /
כפיפות
תממ8 /2 /
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
ג5989 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :צפת רחוב :האר"י .
קואורדינטה X: 246350
קואורדינטה Y: 764100
גושים וחלקות:
גוש 50315 :חלקות במלואן.590 ,579 :
גוש 50315 :חלקי חלקות,511 ,515  558 ,559 :
.599 ,591 ,571 ,595 ,590
גוש 50311 :חלקי חלקות.535 :
גוש 50319 :חלקי חלקות.239 :
מטרת התכנית:
מתן אפשרות להקמת מבני מגורים והסדרת דרכים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משצ"פ למגורים.
הרחבת דרך ,והסדרת גישה למגרשי המגורים ע"י
זיקת הנאה.
קביעת שימושים ,זכויות והוראות בנייה.
קביעת הנחיות לפיתוח ותנאים למתן היתרי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
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סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5710331
טלפון .35-9139111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה צפת ,ירושלים  7צפת
טלפון35-9827597 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898

מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :גבעות אלונים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' :ג23537 /
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח למגורים לשטח
מגורים מיוחד והתוית דרכים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת ברמה מפורטת מס' :ג23187 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג9785 /
שינוי
ג50313 /
שינוי
ג895 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אעבלין.
גושים וחלקות:
גוש 52232 :חלקי חלקות.75 ,19 :
גוש 52230 :חלקי חלקות.75 ,99 ,19 ,09 :
גוש 52239 :חלקות במלואן.0 :
גוש 52239 :חלקי חלקות.8 :
קואורדינטה X: 218250
קואורדינטה Y: 748000
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח למגורים לשטח לדיור מיוחד והתווית
דרכים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח למגורים א' לשטח לדיור מיוחד.
שינוי ייעוד משטח למגורים א' לשצ"פ.
שינוי ייעוד משצ"פ לשטח לדיור מיוחד.
שינוי ייעוד משטח מגורים א' לדרך.
קביעת זכויות והוראות בנייה.
קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב ארכיטקטוני.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 59/35/2351ובילקוט הפרסומים  ,9819התשעה,
עמוד  ,2089בתאריך .03/52/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5710331טלפון .35-9139111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,שפרעם טלפון:
 ,35-8132357וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il

מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :הגליל העליון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג21670 /
שם התכנית :מגרש  ,6רמות נפתלי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג25570 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג55091 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רמות נפתלי ,מגרש .5
גושים וחלקות:
גוש 50911 :חלקות במלואן.5 :
קואורדינטה X: 251975
קואורדינטה Y: 778630
מטרת התכנית:
פיצול מגרש מנחלה מס' .5
עיקרי הוראות התכנית:
פיצול מגרש מנחלה.
שינוי ייעוד מגורים א' למגורים בישוב כפרי ולמגורים א'.2
שינוי בהוראות בדבר גודל מגרש מינמאלי שמותר
להקים עליו בניין.
שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית ג.55091 /
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/35/2351ובילקוט הפרסומים  ,9879התשעה,
עמוד  ,0505בתאריך .28/35/2351
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5710331טלפון .35-9139111 :וכן במשרדי :ועדה
ראש פינה
מקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון,
 52533טלפון ,35-9959070 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
2573253022
שם התכנית :ייעוד שטח לחניון ציבורי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת
מס' 2173213999 :גרסת :הוראות   53תשריט  8
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג7599 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אכסאל .
קואורדינטה X: 230475
קואורדינטה Y: 731950
גושים וחלקות:
גוש ,59839 :מוסדר ,חלקי חלקות.5 :
מטרת התכנית:
הסדרת שטח לחניון ציבורי
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד לחניון ציבורי
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5710331
טלפון .35-9139111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן 1
נצרת עילית  57333טלפון35-9599191 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
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מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :גנ17731 /
שם התכנית :ייעוד שטח עבור תחנת טרנפורמציה,
רמת ישי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :גנ57785 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג9918 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רמת ישי.
גושים וחלקות:
גוש 55595 :חלקות במלואן.255 :
גוש 55595 :חלקי חלקות.253 :
קואורדינטה X: 215500
קואורדינטה Y: 734500
מטרת התכנית:
הוספת שימוש לתחנת טרנספורמציה וכן דרך משולבת
המחברת דרכים  553ו  ( 505השקמה עם הצאלון) ע"י
השלמת הדרך המשולבת.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד לחלק מהשצ"פ לדרך משולבת
והגדרת זכויות והוראות בשצ"פ
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/35/2353ובילקוט הפרסומים  ,9380התשע ,עמוד
 ,0585בתאריך .35/39/2353
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5710331טלפון .35-9139111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן  1נצרת
עילית  57333טלפון ,35-9599191 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג21752 /
שם התכנית :שינוי ייעוד מדרך למגורים עקב הפקעה
מעבר ל63 %
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :ג25719 /
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איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג7938 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עין מאה'ל .
עין אלשמאליה צפונית לעין מאהל
גושים וחלקות:
גוש 59809 :חלקות במלואן.29 :
גוש 59809 :חלקי חלקות.92 ,27 ,21 ,22 :
קואורדינטה X: 233775
קואורדינטה Y: 736900
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מדרך למגורים ושינוי בהוראות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין ,שינוי ייעוד מדרך גישה ודרך להולכי רגל
למגורים ,שינוי ייעוד ממגורים לשביל.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 55/55/2355ובילקוט הפרסומים  ,98553התשעה,
עמוד  ,758בתאריך .39/55/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5710331טלפון .35-9139111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן  1נצרת
עילית  57333טלפון ,35-9599191 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :מטה אשר
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' :ג23053 /
שם התכנית :החלפת שטחים באזור תחנת תדלוק
רגבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת ברמה מפורטת מס' :ג23018 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג7898 /
שינוי
ג8389 /
שינוי
ג5093 /
שינוי
חא /מק2 /2333 /
שינוי
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מס' התכנית
סוג היחס
תמא5 /59 /
כפיפות
תמא /55 /0 /ד
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רגבה .
גושים וחלקות:
גוש 59592 :חלקי חלקות.05 ,25 ,22 ,23 ,7 :
גוש 58812 :חלקי חלקות.53  8 :
גוש 58810 :חלקי חלקות.08 :
קואורדינטה X: 209150
קואורדינטה Y: 764700
מטרת התכנית:
תיקון אי התאמה בין תכניות מאושרות ג,8389 /ג/
 .7898חא /מק 2 /2333 /והסדרת ייעודים לדרך,
שצ"פ" ,מסחר ותעסוקה" ו "מסחר תעסוקה ותחבורה"
מבלי לשנות או להוסיף שימושים וזכויות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד משרותי דרך ותחנת תדלוק ל דרך.
ב .שינוי ייעוד מדרך למסחר תעסוקה ותחבורה.
ג .שינוי ייעוד משטח חקלאי למסחר תעסוקה ותחבורה.
ד .שינוי ייעוד משטח חקלאי לשצ"פ.
ה .קביעת זכויות והוראות בנייה.
ו .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
ז .קביעת הנחיות בינוי ופיתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/53/2355ובילקוט הפרסומים  ,9980התשעה,
עמוד  ,538בתאריך .37/53/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5710331טלפון .35-9139111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מטה אשר ד.נ גליל מערבי,
טלפון ,35-8978925 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :מעלה הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג21232 /
שם התכנית :לגיטימציה למבנה קיים ,שלומי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג25239 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
תרשצ2 /12 /9 /
שינוי
ג50795 /
שינוי

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

מס' התכנית
סוג היחס
ג50702 /
שינוי
ג /במ25 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שלומי רחוב :האלון . 15
גושים וחלקות:
גוש 59225 :חלקות במלואן.520 :
גוש 59225 :חלקי חלקות.058 :
קואורדינטה X: 214750
קואורדינטה Y: 775750
מטרת התכנית:
הסדרת בנייה קימת במגרש מגורים מאושר
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין לצורך מתן לגיטימציה לבנייה הקיימת
מעבר לקו בניין.
הגדלת תכסית קרקע ל 553מ"ר.
הגדלת שטחים עיקרים מ  511מ"ר ל  201מ"ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 37/55/2355ובילקוט הפרסומים  ,98553התשעה,
עמוד  ,720בתאריך .39/55/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5710331טלפון .35-9139111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל,
מעונה טלפון ,35-8878918 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :מעלה הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג21272 /
שם התכנית :שינוי ייעוד קרקע למסחר מושב חוסן.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :ג25972 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג52079 /
שינוי
ג2593 /
שינוי
ג58709 /
שינוי
תמא /05 /ב5 /
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
ג5839 /
כפיפות
תממ8 /2 /
כפיפות
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חוסן .
גושים וחלקות:
גוש 58989 :חלקי חלקות.2 :
קואורדינטה X: 228100
קואורדינטה Y: 767075
מטרת התכנית:
לייעד שטח למסחר עבור שימושים מסחריים בעלי זיקה
לענף האירוח הכפרי ביישוב.
קביעת זכויות והוראות בנייה במגרש המסחרי בו מבנה
המכולת של היישוב.
לייעד שטח מסחרי לחניות אשר ישרתו אשר ישרתו את
אזור המסחר המוצע ואת אזור המסחר המאושר בו
נמצאת המכולת של היישוב.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משטח לצרכי ציבור ומשטח לבמני
ציבור למסחר.
קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
קביעת זכויות והוראות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 39/32/2351ובילקוט הפרסומים  ,9897התשעה,
עמוד  ,2999בתאריך .58/35/2351
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5710331טלפון .35-9139111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל,
מעונה טלפון ,35-8878918 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :מעלה נפתלי
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג13233 /
שם התכנית :קידוח מי שתיה אבן מנחם 2
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :ג58238 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג55795 /
שינוי
ג5839 /
כפיפות
תמא /05 /ב1 /
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
תמא /05 /ב5 /
כפיפות
תמא8 /2 /
כפיפות
תמא22 /
כפיפות
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גושים וחלקות:
גוש 58998 :חלקות במלואן.23 :
גוש 58998 :חלקי חלקות.19 :
קואורדינטה X: 227033
קואורדינטה Y: 772828
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע מקרקע המיועדת לשטח חקלאי
בתחום שמורת טבע למתקנים הנדסיים והגדרת זיקת
הנאה בתחום שטח המיועד לשטח חקלאי בתחום
שמורת טבע
עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד קרקע לשטח למתקנים הנדסיים ,והגדרת זיקת
הנאה בתחום השטח המיועד לשטח חקלאי בתחום
שמורת טבע
הגדרת עקרונות הפיתוח והבינוי בתחום השטח המיועד
למתקנים הנדסיים
הגדרת עקרונות הפיתוח הנופי בתחום השטח המיועד
לשטח חקלאי בתחום שמורת טבע
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 51/39/2355ובילקוט הפרסומים  ,9959התשעד ,עמוד
 ,7595בתאריך .28/37/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5710331טלפון .35-9139111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי ,האורנים 5
מעלותתרשיחא  25812טלפון ,35-8879303 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :גלילית מחוז צפון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג23757 /
שם התכנית :קוסטודיה די טרה סנטה מתחם
הר תבור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג23717 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג2183 /
שינוי
תמא /05 /ב5 /
כפיפות
תמא9 /
כפיפות
תממ8 /2 /
כפיפות
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מס' התכנית
סוג היחס
תמא09 /
כפיפות
תמא01 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
הר תבור
גושים וחלקות ישנים:
גוש 57331
קואורדינטה X: 236790
קואורדינטה Y: 732525
מטרת התכנית:
קביעת זכויות בנייה ושימושים ,בייעוד גן לאומי עם
הנחיות מיוחדות ,לצורך הסדרה ופיתוח לקליטת
מבקרים מהארץ ומהעולם ב "קוסטודיה די טרה סנטה"
בהר תבור.
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת זכויות והוראות בנייה ופיתוח לשטחים הכלולים
בתכנית.
קביעת הנחיות מיוחדות לשימושי מבנים ומוסדות ציבור
לדת ובית קברות בגן לאומי.
שינוי ייעוד מאזור מרכז היסטורי בגן לאומי לדרך מוצעת
להרחבת דרך גישה ליד "שער הרוח".
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.
קביעת הוראות לטיפול נופי.
קביעת הנחיות לשימור מבנים בעלי ערך היסטורי,
אדריכלי וכו'.
התכנית אושרה לפי סעיף ( 9א) ( )2לתוספת הראשונה
לחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 39/39/2355ובילקוט הפרסומים  ,9915התשעד ,עמוד
 ,7058בתאריך .53/39/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5710331טלפון .35-9139111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מקומית מחוזית מחוז צפון ,דרך
קרית הממשלה נצרת עילית  , 57333וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :מגדל העמק
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג21027 /
שם התכנית :שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים
והמרת זכויות בנייה ,מגדל העמק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג25097 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג /במ593 /
שינוי
5 /51 /55
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מגדל העמק רחוב :דרך העצמאות . 2
רח' העצמאות צמוד לגן יד לבנים
גושים וחלקות:
גוש 57939 :חלקות במלואן.501 :
גוש 57939 :חלקי חלקות.558 :
קואורדינטה X: 222600
קואורדינטה Y: 731375
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממבנים ומוסדות ציבור למגורים ,קביעת
זכויות והסדרת חניון ציבורי.
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת זכויות בנייה למגורים.
שינוי ייעוד משצ"פ לחניון ציבורי.
שינוי ייעוד ממבנה ציבור למגורים.
קביעת שימושים והוראות בנייה.
קביעת גישה אחת למגורים וגישה נוסםת לחניון.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 53/53/2355ובילקוט הפרסומים  ,9993התשעד ,עמוד
 ,9593בתאריך .59/38/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5710331טלפון .35-9139111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מגדל העמק ,מגדל העמק
טלפון ,39-9137751 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :גולן
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
ג21050 /
שם התכנית :שכונת בנים ,כפר חרוב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גולן מופקדת תכנית מפורטת מס':
ג25910 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג55823 /
שינוי
תממ2 /0 /
כפיפות
תמא50 /
כפיפות
תמא /05 /ב5 /
כפיפות
תמא /05 /ב1 /
כפיפות
תמא /53 /ד53 /
כפיפות
ג55825 /
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר חרוב .
קואורדינטה X: 262350
קואורדינטה Y: 741200
גושים וחלקות:
גוש 23333 :חלקי חלקות.93 ,05 :
מטרת התכנית:
שינוי תוואי דרך ומיקום מגרשי מגורים בשכונת הבנים
של קיבוץ כפר חרוב.
ארגון מחדש של המגרשים ותוספת של  0מגרשי
מגורים חדשים.
תוספת זכויות בנייה למגרשי מגורים.
תוספת זכויות בנייה לטיילת לצורך סככות צל ,קירוי
ומתקנים הנדסיים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי תוואי דרך.
 .2ארגון מחדש של המגרשים ותוספת של  0מגרשי
מגורים חדשים.
 . 0קביעת שימושים המותרים בכל ייעוד קרקע.
 . 5קביעת הוראות בנייה ליעוד מגורים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5710331
טלפון .35-9139111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה גולן ,קצרין  52833טלפון:
35-9898752
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
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מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :הגלבוע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג21225 /
שם התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ,20237
טייבה העמק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג25221 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג9973 /
שינוי
ג52353 /
כפיפות
ג50270 /
כפיפות
ג9302 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :טיבה(בעמק) .
גושים וחלקות:
גוש 20589 :חלקות במלואן.50  5 :
גוש 20587 :חלקות במלואן.00  5 :
גוש 20589 :חלקות במלואן.19  5 :
גוש 20588 :חלקות במלואן.55  21 ,59  5 :
גוש 20588 :חלקי חלקות.59  51 ,59  57 :
גוש 20233 :חלקות במלואן.79  98 ,91  5 :
גוש 20233 :חלקי חלקות.99 :
גוש 20232 :חלקי חלקות.55 :
גוש 20230 :חלקי חלקות.1 :
גוש 20235 :חלקי חלקות.9 ,0 :
גוש 20231 :חלקי חלקות.9 ,9 :
גוש 20239 :חלקי חלקות.23 ,55 ,7 :
גוש 20237 :חלקי חלקות.53 ,9 ,9 :
קואורדינטה X: 723000
קואורדינטה Y: 241500
מטרת התכנית:
הרחבת האזור המאושר למגורים בטייבה העמק.
הוספת  20יחידות דיור.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5תוספת  20יח"ד למגורים בשטח של  5715מ"ר.
 .2קביעת הוראות וזכויות בנייה.
 .0קביעת דרכי גישה.
 .5קביעת שימושי קרקע נוספים.
 .1קביעת שצ"פ בשטח של  150מ"ר.
 .9קביעת קווי בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 32/35/2351ובילקוט הפרסומים  ,9819התשעה,
עמוד  ,2535בתאריך .03/52/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5710331טלפון .35-9139111 :וכן במשרדי :ועדה
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מקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע ,עין חרוד (מאוחד)
טלפון ,35-9100207 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :הגליל המזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
2513203222
שם התכנית :ג 21222 /תוספת שימושים בין כיכר
הברון לכיכר הברונית  כפר תבור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת
מס' 2153203999 :גרסת :הוראות   51תשריט  8
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג50995 /
שינוי
תמא /05 /ב1 /
כפיפות
תמא /05 /ב5 /
כפיפות
תממ8 /2 /
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר תבור .
שכונת כרמי בנימין ,ממזרח לכביש  91בחלק הצפוני
של כפר תבור
קואורדינטה X: 239624
קואורדינטה Y: 733343
גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 57307 :חלקי חלקות.522 :
גוש 57970 :חלקות במלואן.15 ,59 ,51 ,55 ,50 :
גוש 57970 :חלקי חלקות.09 ,09 ,05 ,29 ,25 :
מטרת התכנית:
התוכנית מוסיפה שימושים וזכויות בנייה בתחום הדרך
המאושרת.
עיקרי הוראות התכנית:
הוספת שימושים לדרך המאושרת (פירוט בפרק .)5
מתן זכויות בנייה עבור  033מ"ר פרגולות בטיילת ביעוד
דרך מאושרת.
הקמת חומת הפרדה (קיר) בתחום השצ"פ ,לאורך גבול
מגרשי המגורים (ע"פ הוראות פרק .)5
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5710331
טלפון .35-9139111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי ,כפר תבור
 51255טלפון35-9772000 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :יזרעאלים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג17027 /
שם התכנית :מרכז שדה חינוכי ,ציפורי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג57927 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג9913 /
שינוי
ג9153 /
שינוי
תמא9 /
כפיפות
תממ8 /2 /
אישור ע"פ תמ"מ
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :צפורי.
גושים וחלקות:
גוש 57935 :חלקות במלואן.5 :
גוש 57935 :חלקי חלקות.7  1 ,5 :
קואורדינטה X: 225850
קואורדינטה Y: 738150
מטרת התכנית:
הסדרת אתר מרכז שדה חינוכי ציפורי הקיים להיות
מוסד ציבורי לצרכי חינוך בעיקר עם שימושים נוספים
לתרבות לנופש ולפנאי ,והגדרת היקפי הבנייה בתחומו
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור מבנים ומוסדות ציבור
לחינוך ,לתרבות ולפנאי איתור יעודים שונים בתחום
התכנית ומיקומם מחדש
קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
קביעת הוראות לביצוע התכנית קביעת הוראות למתן
היתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/38/2355ובילקוט הפרסומים  ,9993התשעד ,עמוד
 ,9595בתאריך .59/38/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
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 5710331טלפון .35-9139111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,עפולה  59523טלפון:
 ,35-9528993וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז  :צפון ,מרחבי תכנון מקומי :
משגב ,לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' :ג23572 /
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ב',
שצ"פ ואיחוד וחלוקה ללא הסכמה ,סכנין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגבד.נ משגב ,לב הגליל מופקדת
תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס' :ג23179 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג9099 /
שינוי
ג8920 /
שינוי
ג52839 /
שינוי
תממ8 /2 /
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
תמא /05 /ב5 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סח'נין ,צפון סכנין
קואורדינטה X: 228750
קואורדינטה Y: 753100
גושים וחלקות:
גוש 58275 :חלקות במלואן.9 :
גוש 58275 :חלקי חלקות.52  55 :
מטרת התכנית:
הרחבת שטחי מגורים בצפון סכנין.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד משטח ללא תכנית מאושרת לשטח
מגורים ,שצ"פ ,שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות
ציבור ודרכים.
 .2איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
 .0קביעת תכליות לכל יעודי הקרקע.
 . 5קביעת הוראות וזכויות בנייה והנחיות בינוי ועיצוב.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
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את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5710331
טלפון .35-9139111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה משגבד.נ משגב,
טלפון ,35-8883532 :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה לב
הגליל ,סח'נין טלפון35-9759753 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898

מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :מטה אשר
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג23506 /
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח ממגורים לשטח
משולב מסחר עם מגורים ,מזרעה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :ג23195 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג2051 /
שינוי
ג55853 /
שינוי
ג50595 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מזרעה .
גושים וחלקות:
גוש 59509 :חלקי חלקות.95 ,02 ,25 ,9 :
קואורדינטה X: 209263
קואורדינטה Y: 765300
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים למגורים ומסחר והגדלת זכויות
בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ,שינוי גובה ושינוי קו בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/52/2350ובילקוט הפרסומים  ,9708התשעד ,עמוד
 ,0295בתאריך .23/35/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5710331טלפון .35-9139111 :וכן במשרדי :ועדה
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מקומית לתכנון ולבנייה מטה אשר ד.נ גליל מערבי,
טלפון ,35-8978925 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :מטה אשר
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג23226 /
שם התכנית :הרחבת מושב  רגבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג23995 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג5598 /
שינוי
ג52057 /
שינוי
ג8389 /
שינוי
ג53557 /
שינוי
ג5093 /
שינוי
חא /מק1 /2335 /
כפיפות
תממ8 /2 /
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
תמא /05 /ב0 /
כפיפות
תמא /05 /ב5 /
כפיפות
ג50595 /
כפיפות
תמא /05 /ב1 /
כפיפות
ג55350 /
כפיפות
ג2051 /
כפיפות
ג1593 /
כפיפות
חא /מק2 /2333 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רגבה רחוב :רגבה.
גושים וחלקות:
גוש 59509 :חלקי חלקות.92 ,12 ,27 :
גוש 59592 :חלקות במלואן,55  52 ,53  9 ,1  2 :
.03 ,29  21 ,57 ,59
גוש 59592 :חלקי חלקות,20 ,23,25 ,59 ,51 ,55 ,7 :
.05 ,25
גוש 59590 :חלקי חלקות.00 ,29 ,50 ,53  8 :
גוש 58893 :חלקי חלקות.0 :
קואורדינטה X: 209750
קואורדינטה Y: 764625
מטרת התכנית:
 .5הרחבת מושב רגבה.
 .2הוספת  52יח' דיור ל 299יח' דיור המאושרות,
סה"כ  033יח' דיור במושב.
 .0הקמת אזור ספורט ונופש.
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 . 5הקמת אזור תעסוקה ומבני ומוסדות ציבור.
 .1ייעוד שטח לחקלאות
 .9הקמת אזור קרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות.
עיקרי הוראות התכנית:
שינויים בייעודי הקרקע התקפים בתוכניות הבאות:
בתכנית ג: 5093 /
 מאזור חקלאי לספורט ונופש בתכנית ג : 52057 /
 משטח לבנייני משק לספורט ונופש ,תעשיה.
 משטח ציבורי פתוח לספורט ונופש ,מגורים ,פרטי
פתוח ודרך מוצעת.
 מחניה לספורט ונופש.
 מדרך קיימת או מאושרת לתעשיה ,מבני משק.
 משטח לבנייני ציבור לפרטי פתוח ,מגורים
 משטח פרטי פתוח למגורים ,דרך משולבת ,פרטי
פתוח ,קרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות.
 ממבני משק מיוחדים לספורט ונופש.
 מאזור תעשיה לקרקע חקלאית ,דרך מוצעת .בתכנית
ג:53557 /
 משטח מבני ציבור לפרטי פתוח.
 משטח ציבורי פתוח לפרטי פתוח .בתכנית ג:8389 /
 משטח ציבורי פתוח לתעסוקה ומבנה ומוסדות ציבור,
דרך מוצעת ,קרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות
פרטי פתוח.
 מדרך מאושרת לתעסוקה ומבנה ומוסדות ציבור,
קרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות.
 מבנייני ציבור לתעסוקה ומבנה ומוסדות ציבור.
 מאזור מחסני מכר לדרך מוצעת.
 קביעת השימושים בכל ייעוד קרקע.
 קביעת הוראות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 35/37/2355ובילקוט הפרסומים  ,9903התשעד ,עמוד
 ,9117בתאריך .39/37/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5710331טלפון .35-9139111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מטה אשר ד.נ גליל מערבי,
טלפון ,35-8978925 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il

מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :מעלה נפתלי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
2523201723
שם התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי ליעוד מבנים
ומוסדות ציבור לבריאות בגוש חלב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
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לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי מופקדת תכנית מפורטת
מס' 2193205723 :גרסת :הוראות   25תשריט  52
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
תממ90 /2 /
אישור ע"פ תמ"מ
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :גוש חלב.
מגרש ממוקם מערבית ליישוב גוש חלב
קואורדינטה X: 241296
קואורדינטה Y: 770004
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 55505 :חלקות במלואן,95 ,93 ,18 ,19 ,17 ,11 :
.80 ,82 ,85 ,99 ,91 ,95 ,90 ,92
גוש 55505 :חלקי חלקות,75 ,73 ,19 ,15 ,10 ,12 :
.88 ,89 ,81 ,85 ,83 ,98 ,79
גוש 55502 :חלקי חלקות.99 ,97 :
גוש 55550 :חלקי חלקות.15 ,7 ,1 :
מטרת התכנית:
מטרת התכנית הינה לייעד שטח למבנים ומוסדות ציבור
לבריאות לטובת הקמת בית אבות סיעודי הכולל 15
חדרים והוספת הנחיות מיוחדות לשטח החקלאי ברדיוס
של  93מטר משטח מבני ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
 . 5קביעת שטחי הבנייה המרביים לשטח למבנים
ומוסדות ציבור ל  9133מ"ר מתוכם  1333מ"ר
המהווים שטחים עיקריים.
 .2קביעת מס' החדרים ל 15חדרים.
 .0קביעת רדיוס איסור על השקיה במי קולחין בשטח
החקלאי  93מטר מהשטח למבנים ומוסדות
הציבור.
 .5קביעת רדיוס איסור על ריסוסים ושימוש בחומרי
הדברה בשטח החקלאי  13מטר מהמבנה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5710331
טלפון .35-9139111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי ,האורנים 5
מעלותתרשיחא  25812טלפון35-8879303 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
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את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898

מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :מעלה נפתלי
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג23255 /
שם התכנית :הקמת מבנה משק לול הטלה ,חורפיש
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג23911 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
תמא01 /
כפיפות
תממ8 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חורפיש .
גושים וחלקות:
גוש 58598 :חלקי חלקות.92 ,20 :
קואורדינטה X: 233400
קואורדינטה Y: 770725
מטרת התכנית:
מטרת התכנית הנה הקמת מבנה משק לול להטלה
התווית דרכים
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע חקלאי למבנה משק לול להטלה
תנאים להיתר בנייה
קביעת מרווחי בנייה וגובה מבנה
קביעת הנחיות בינוי עיצוב אדריכלי
הרחבת תוואי דרך
קביעת הנחיות סביבתיות
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 32/35/2351ובילקוט הפרסומים  ,9819התשעה,
עמוד  ,2550בתאריך .03/52/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5710331טלפון .35-9139111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי ,האורנים 5
מעלותתרשיחא  25812טלפון ,35-8879303 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
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מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :עמק הירדן
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג21527 /
שם התכנית :איחוד מיגרשים ותוספת זכויות בנייה,
פוריה נווה עובד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג25127 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג0037 /
שינוי
משצ5 /28 /0 /
שינוי
תמא01 /
כפיפות
תמא /05 /ב5 /
כפיפות
תממ8 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :פוריהנוה עובד .
גושים וחלקות:
גוש 51028 :חלקות במלואן.578 ,579 ,579 ,571 :
קואורדינטה X: 250825
קואורדינטה Y: 738250
מטרת התכנית:
הסדרת בנייה ואחסנה קימת.
עיקרי הוראות התכנית:
איחוד ארבע מגרשים לשניים.
תוספת זכויות בנייה (תא שטח  2בלבד).
הסדרת בנייה קיימת.
שינוי קווי בנין.
תוספת קומות.
הגדלת תכסית.
תוספת שימושים עבור אחסנה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 32/35/2351ובילקוט הפרסומים  ,9897התשעה,
עמוד  ,2995בתאריך .51/35/2351
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5710331טלפון .35-9139111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה עמק הירדן ,טל,35-9717909 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
אורי אילן
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז צפון
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מחוז דרום
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
0 /130 /30 /2
שם התכנית :אזור תעשיה נחל שחורת מגרש ב  36
אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'0 /589 /30 /2 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
 /2מק550 /
שינוי
589 /30 /2
שינוי
 /2מק123 /
שינוי
02 /535 /32 /2
כפיפות
5 /589 /30 /2
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת ,איזור תעשיה שחורת ,רח' השרברב ב85
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.
מרחבי תכנון גובלים :חבל אילות.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 53388 :חלקות במלואן.51  52 ,09 ,8  5 :
גוש 53388 :חלקי חלקות.09 ,20 :
קואורדינטה X: 196800
קואורדינטה Y: 390300
מגרשים:
ב 85בהתאם לתכנית 589 /30 /2
מטרת התכנית:
התכנית מציעה שינוי בהוראות בנייה למגרש ב 85איזור
תעשיה שחורת ,אילת בנושאים הבאים:
שינוי קוי בנין  :קדמי נקודתי מ  1מ' ל  3מ' לפי תכנית
בינוי,אחורי נקודתי מ  1מ' ל  3מ' לפי תכנית בינוי,
צדדי שמאלי מ  1מ' ל  3מ'  ,צדדי ימני נקודתי מ 1
מ' ל  5מ' לפי תכנית בינוי  ,תוספת קומה ,שינויי גובה
בנין נקודתיים מ  53מ' עד ל  23מ' לפי תכנית בינוי.
תוספת זכויות ושינוי ייעוד מתעשיה א' לתעסוקה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינויים מתייחסים למגרש ב 85בלבד.
 . 2שינוי קווי בנין קדמי נקודתי  :מאושר  1מ' מוצע  3מ'
עפ''י תכנית בינוי ,צדדי שמאלי :מאושר  1מ' מוצע
 3מ' ,צדדי ימני נקודתי :מאושר  1מ' מוצע  5מ'
עפ"י תכנית הבינוי ,אחורי נקודתי מאושר  1מ'
מוצע  3מ' עפ"י תכנית הבינוי.
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*הערה שינוי קווי בנין  :קדמי לצורך הקמת חדר
המדרגות ,הצללה ומטווח ירי פתוח ,צדדי שמאלי
ואחורי לצורך הקמת המטווח ירי פתוח ,צדדי ימיני
לצורך הקמת סככה לחניה.
 .0תוספת קומה :מאושר  0קומות מעל הכניסה
הקובעת ,מוצע  5קומות מעל הכניסה הקובעת.
*הערהתוספת קומה לצורך הקמת גלריה בלבד
עפ"י תכנית בינוי.
 .5שינוי גובה מקסימאליים נקודתיים  מאושר  53מ'
מפני הכביש מוצע עד  23מ' מפני הכביש.
*הערה שינוי גובה מקסימאלי נקודתי להקמת חדר
מדרגות ,קומה ב' ,מסתור טכני ומעקה בגג.
 . 1תוספת זכויות עפ"י נספח בינוי.
 . 9שינוי ייעוד מתעשיה א' לתעסוקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/35/2351ובילקוט הפרסומים  ,9875התשעה,
עמוד  ,0395בתאריך .29/35/2351
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  5באר שבע 95533
טלפון .39-9290781 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ובנייה אילת ,חטיבת הנגב  5אילת טלפון,39-9097555 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :אשדוד
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
51 /130 /30 /0
שם התכנית :הרחבת שימושים במרכז מסחרי קיים
ותוספת שטח עיקרי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'15 /530 /30 /0 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
01 /530 /30 /0
שינוי
59 /530 /30 /0
שינוי
0 /91 /53
כפיפות
22 /535 /32 /0
כפיפות
92 /535 /32 /0
כפיפות
77 /535 /32 /0
כפיפות
535 /32 /0
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשדוד רחוב :הפלמ"ח . 23 , 22 , 59
התכנית ממוקמת על שד' הפלמ"ח ורחוב חנה סנש
ברובע ג'  מרכז מסחרי רובעי.
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גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 2593 :חלקי חלקות.75 :
גוש 2592 :חלקות במלואן.535 ,81 :
גוש 2592 :חלקי חלקות.535 ,13 ,57 :
קואורדינטה X: 168125
קואורדינטה Y: 634325
מגרשים:
 2בהתאם לתכנית 59 /530 /30 /0
 9בהתאם לתכנית 59 /530 /30 /0
מטרת התכנית:
הוספת תכליות לרשימת התכליות הקיימות במרכז
מסחרי קיים ותוספת  931מ''ר ,שטח עיקרי.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5תוספת שימוש של אולמות אירועים מתחת למפלס
 3.33הפועל בהמשך להליך של שימוש חורג .וכן
תוספת שימוש למרפאות הקיימות בתוך שטחי
המסחר.
 .2תוספת  931מ''ר שטח עיקרי עבור אולם אירועים
מתחת למפלס הכניסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/30/2355ובילקוט הפרסומים  ,9791התשעד ,עמוד
 ,5553בתאריך .35/30/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  5באר שבע
 95533טלפון .39-9290781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה אשדוד ,הגדוד העברי 53
אשדוד  77533טלפון ,39-9151035 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il

מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :אשקלון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
132 /30 /6
שם התכנית :מתחם מלונאות ,מגורים ,מסחר
ומוסדות ציבור בצפון אשקלון עיר ימים
("מתחם הבלוט")
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשקלון מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'582 /30 /5 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
5 /553 /30 /5
שינוי
591 /30 /5
שינוי
09 /535 /32 /5
שינוי
5 /552 /30 /5
שינוי
535 /32 /5
שינוי
תמא08 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשקלון
התכנית נמצאת בין רחוב אריה תגר בשכונת "ברנע"
בדרום ומגרש המיועד לגולף בצפון
צפונית לברנע ג'
קואורדינטה X: 160100
קואורדינטה Y: 623500
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 5899 :חלקות במלואן.099 ,097 ,005  029 ,0 :
גוש 5899 :חלקי חלקות,071 ,55 ,55 ,53 ,5 ,2 ,5 :
.539 ,085  098 ,097 ,079
גוש 5897 :חלקות במלואן.29 ,59  52 ,8 :
גוש 5897 :חלקי חלקות.01 ,05 ,23  57 ,55 ,9  9 ,5 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונה חדשה המשלבת
מלונאות ,מגורים ,מסחר ומבני ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד הקרקע כמפורט להלן:
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למלונאות ,למגורים
דרך
ומסחר ,מבנים ומוסדות ציבור לחינוך,
מוצעת ,שטח ציבורי פתוח ,טיילת ,שביל ומתקנים
הנדסיים.
שינוי ייעוד משטח ספורט למגורים א' ,מגורים ב',
מגורים ג' ,מגורים ד' ,מגורים ומסחר ,מלונאות,
מבנים ומוסדות ציבור לחינוך ,מבנים ומוסדות
ציבור לדת ,שצ"פ ודרך מוצעת.
שינוי ייעוד משטח לדרך מאושרת למגורים ג',
מלונאות ,לחינוך ושצ"פ.
שינוי ייעוד משצ"פ למגורים ומסחר ודרך מוצעת.
ב .קביעת הוראות ותנאים לעיצוב ובינוי לאזור מלונאות
בהיקף של  5,533יח' אכסון למלונאות ולשכונת
מגורים בת  759יח"ד.
ג .קביעת קווי בנין מרביים ,קביעת מס' קומות המרבי,
קביעת גובה הבנייה המרבי בשטח התכנית.
ד .קביעת שימושים עבור :מגורים ,מסחר ,מלונאות
וחזית מסחרית במגרש למלונאות ,מתקנים
הנדסיים ,מבני ציבור.
ה .קביעת הוראות בגין תכנון וביצוע הפיתוח בשטח
הפיתוח הציבורי שבתכנית.

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

ו .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
ז .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  03ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  5באר שבע  95533טלפון:
 .39-9290781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה אשקלון ,הגבורה  7אשקלון
טלפון39-9782011 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :באר טוביה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
0103176221
שם התכנית :א.ת .כנות  ,מגרש 127
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר טוביה מופקדת תכנית מפורטת
מס' 9593575925 :גרסת :הוראות   51תשריט  8
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
57 /535 /32 /9
שינוי
 /57 /535 /32 /9א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר טוביה
שטח התוכנית נמצא בא.ת.כנות.
קואורדינטה X: 177200
קואורדינטה Y: 634100
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 5883 :חלקות במלואן.27 :
גוש 5883 :חלקי חלקות.02 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מתעשייה לתעשייה ואחסנה לתא שטח 527
והוספת שימושים כגון  :אחסנה פתוחה  /מקורה לאחסון
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תוצרת תעשייתית מוגמרת וארוזה ,בית היתר של
מפעל טרמודן.
עיקרי הוראות התכנית:
 )5שינוי ייעוד לקרקע מתעשייה לתעשייה ואחסנה.
 )2קביעת תכליות ושימושים.
 )0קביעת המגבלות והתכליות בתא השטח.
 )5תנאים למתן היתר בנייה.
 )1הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  03ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  5באר שבע  95533טלפון:
 .39-9290781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה באר טוביה ,באר טוביה טלפון:
39-9130535
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
103 /177 /30 /5
שם התכנית :סמילנסקי   00העיר העתיקה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'503 /577 /30 /1 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
7 /577 /30 /1
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רחוב סימילנסקי  90פינת רחוב יחזקאל באר שבע
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
גוש ,09305 :מוסדר ,חלקי חלקות.7 :
קואורדינטה X: 179475
קואורדינטה Y: 572000
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מטרת התכנית:
קביעת הוראות ,זכויות ומגבלות בנייה במגרש 127
לבניין היסטורי לשימור בדרגה ב,5
ברחוב סמילנסקי  90בעיר העתיקה בארשבע.
עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 שינויים בקווי בניין.
 קביעת התכליות והשימושים המותרים.
 קביעת הוראות לשימור מבנה היסטורי לפי דרגת
שימור ב.5
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 39/55/2355ובילקוט הפרסומים  ,9833התשעה,
עמוד  ,299בתאריך .29/53/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  5באר שבע
 95533טלפון .39-9290781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  2באר
שבע טלפון ,39-9590937 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
0353176755
שם התכנית :מגורים ומסחר במגרש מס'  237ברח'
מרבד הקסמים  ,1שכ' ה' ב"ש
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' 9313575711 :גרסת :הוראות  55
תשריט  53
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
5 /31 /0
שינוי
5 /31 /5
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :מרבד הקסמים . 5
רח' מרבד הקסמים שכונה ה' באר שבע
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 09389 :חלקות במלואן.99 ,51 :
גוש 09389 :חלקי חלקות.97 :
קואורדינטה X: 179400
קואורדינטה Y: 573300
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מטרת התכנית:
הקמת מבנה מגורים ומסחר במקום מבנה מסחרי ברח'
מרבד הקסמים  ,5שכ' ה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד הקרקע מאזור מסחרי למגורים ומסחר.
ב .קביעת מבנה קיים להריסה.
ג .קביעת שימושים מותרים.
ד .קביעת מס' יחידות דיור   1יח"ד.
ה .קביעת זכויות בנייה למטרה עיקרית בהיקף של 113
מ"ר למגורים ו  83מ"ר למסחר.
ו .קביעת זכויות בנייה למטרת שרות 033 :מ"ר למגורים
כולל חנייה מקורה ו  53מ"ר למסחר.
ז .קביעת תכסית קרקע מרבית  .93%
ח .קביעת קווי בניין.
ט .קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
י .קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/55/2355ובילקוט הפרסומים  ,9829התשעה,
עמוד  ,5553בתאריך .35/52/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  5באר שבע
 95533טלפון .39-9290781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  2באר
שבע טלפון ,39-9590937 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :קרית גת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
0303171622
שם התכנית :קרית גת  צפון מתחמים 30-36
שינוי מס' 2
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת מופקדת תכנית מפורטת מס':
 9393575599גרסת :הוראות   59תשריט  55
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
0 /553 /30 /8
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קרית גת
צפונית מזרחית לצומת פלוגות בתחום שיפוט קרית גת
קואורדינטה X: 178500
קואורדינטה Y: 616000
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מרחבי תכנון גובלים :שפיר ,יואב ,לכיש.
גושים וחלקות:
גוש בשלמות ,2952 :מוסדר ,חלקות בשלמותן 2-299
מטרת התכנית:
שינוי סעיף  5.5.2בתכנית מס'  0/553/30/8על ידי
ביטול סעיף .5.5.2ב' באופן שהוראות סעיף 5.5
מתוכנית  0/553/30/8יחולו במלואן למעט סעיף קטן
.5.5.2ב'
הטמעת סעיף  9.1מתוכנית  0/553/30/8כולו בתוכנית
זו באופן שבסעיף  9.1.2יירשם "באזורי מגורים בבנייה
רוויה .מגורים ב' ,ג' ,ד' תותר חניה עילית ו/או תת
קרקעית ו/או חניה דו מפלסית ,ובלבד שהשטח המגונן
הנותר לא יפחת מ  53%משטח המגרש .הכל לפי תקן
החניה שיהיה תקף בעת הגשת בקשה להיתר בנייה"
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת הוראות בדבר תקן החניה בכל שטח התוכנית.
ב .התרת חניה עילית בכל שטח התוכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  03ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  5באר שבע  95533טלפון:
 .39-9290781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה קרית גת ,קרית גת טלפון:
39-9991989
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :רהט
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
6 /252 /30 /17
שם התכנית :מגרש  2שכונה  00רהט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'5 /212 /30 /57 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
532 /32 /57
שינוי
 /57מק2511 /
שינוי
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מס' התכנית
סוג היחס
51 /220 /32 /57
שינוי
212 /30 /7
שינוי
525 /30 /57
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רהט .
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 533935 :חלקות במלואן.575 :
גוש שומה   59בני שמעון  חלקי חלקות 8
קואורדינטה X: 175618
קואורדינטה Y: 588477
מטרת התכנית:
תוספת חזית מסחרית ,הגדלת זכויות בנייה למגורים,
קביעת מס' יחידות הדיור ,שינוי קו בניין למבנים קיימים
וקביעת קווי הבניין למחסן במגרש מס'  ,2שכונה 00
ברהט.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש
מס' ( 2אזור מגורים א' עם חזית מסחרית) ל
 533%שמתוכם  79.10%למטרת מגורים ו 93
מ"ר מסחר המהווים שטחים עיקריים.
 .2קביעת קווי הבניין במגרשים.
 .0קביעת  5יח"ד במגרש.
 .5קביעת התכליות ,השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.
 .1קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 52/39/2355ובילקוט הפרסומים  ,9935התשעד ,עמוד
 ,1195בתאריך .58/31/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  5באר שבע
 95533טלפון .39-9290781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה רהט ,רהט ,טלפון:
 ,39-8855975וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :ערבה תיכונה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
1 /010 /30 /03
שם התכנית :מושב חצבה  תוספת  03נחלות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'5 /050 /30 /03 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
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התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
5 /505 /30 /53
שינוי
050 /30 /03
שינוי
משד59 /
שינוי
2 /050 /30 /03
שינוי
505 /30 /53
שינוי
2 /505 /30 /03
שינוי
 /03מק0339 /
שינוי
תממ55 /5 /
כפיפות
תממ73 /55 /5 /
כפיפות
תמא5 /59 /
כפיפות
271 /32 /53
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חצבה.
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש ,08312 :מוסדר ,חלקי חלקות.2 :
קואורדינטה X: 226700
קואורדינטה Y: 520000
מטרת התכנית:
.5תוספת  03נחלות למושב חצבה.
 . 2עדכון שטח תחום המגורים בנחלות הקיימות
וקביעת הוראות וזכויות בנייה.
 . 0הגדרת שטחים לאזור מגורים א' וקביעת הוראות
וזכויות בנייה.
 .5הגדרת שטחים לתיירות וקביעת הוראות וזכויות בנייה.
 .1הסדרת מיקום לתחנת תדלוק ביישוב ,הרחבת אזור
מבני המשק והרחבת שטחים למגורי עובדים זמניים.
 . 9הגדרת אזור חקלאי מיוחד ואזור למסחר ותעסוקה.
 . 7הסדרת קווי בניין וזכויות בנייה למבני ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מקרקע ללא ייעוד למגורים א' ,לתיירות,
לשטח ציבורי פתוח ,לדרך מוצעת ,לדרך משולבת,
לאזור מבני משק ,לאזור למסחר ותעסוקה ,לקרקע
חקלאית עם הנחיות מיוחדות.
 .2שינוי ייעוד מקרקע לתכנון בעתיד למגורים בישוב
כפרי ,לקרקע חקלאית ולשצ"פ.
 . 0שינוי ייעוד ממבני משק לתחנת תדלוק.
 . 5שינוי ייעוד ממגורים א' לשצ"פ ומשצ"פ למגורים א'.
 . 1קביעת שימושים מותרים ,זכויות והוראות בנייה בכל
הייעודים.
 . 9קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 .7שינוי קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/35/2351ובילקוט הפרסומים  ,9875התשעה,
עמוד  ,0370בתאריך .29/35/2351

6 524

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  5באר שבע
 95533טלפון .39-9290781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה ,ספיר , 99921
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :נגב מזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
7 /013 /30 /7
שם התכנית :מגרש  07שכונה  60כסייפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'7 /058 /30 /7 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
058 /30 /7
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כסייפה ,מגרש  ,07שכונה 50
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
חדש רשום:
גוש 533379/1 :חלקי חלקות.5 :
קואורדינטה X: 209079
קואורדינטה Y: 572496
מטרת התכנית:
שינוי קווי הבניין והגדלת זכויות בנייה למגורים א',
במגרש  07שכונה  50כסיפה.
עיקרי הוראות התכנית:
• הגדלת זכויות הבנייה המרביים מ  51%ל 95%
מתוכם  91%המהווים שטחים עיקריים  513 +מ"ר
שטחי שירות.
• שינוי קווי הבניין  :קוו בניין קדמי מ 1מ' ל 5.8  3מ'.
 קוו בניין צדי לכיוון מגרש ( )09מ  0.1מ' ל2.1
מ'   0.3מ'.
 קוו בניין אחורי מ  53מ'  1 9מ'.
• תוספת יחידת דיור מ  5יח"ד ל  1יח"ד למגרש.
• קביעת התכליות ,השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.
• קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 55/53/2350ובילקוט הפרסומים  ,9519התשעב,
עמוד  ,1792בתאריך .38/39/2352
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  5באר שבע
 95533טלפון .39-9290781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה נגב מזרחי ,טלפון:
 ,39-9203899וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :נגב מערבי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
2 /207 /30 /51
שם התכנית :מושב שרשרת תוספת מגרשים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'9 /207 /30 /15 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
029 /32 /7
שינוי
7 /207 /30 /7
שינוי
029 /32 /7
שינוי
7 /207 /30 /7
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שרשרת ,במזרח ובמערב היישוב
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 533010 :חלקות במלואן,19  15 ,57  9 ,5  5 :
.579  530 ,85 ,98  99 ,99  95 ,70 ,98  99
גוש 533010 :חלקי חלקות,90 ,95  18 ,10  59 :
.577 ,533 ,97 ,90 ,95 ,72
קואורדינטה X: 162250
קואורדינטה Y: 590500
מטרת התכנית:
שינוי גבולות תאי שטח ,ביטול מגרשים ותוספת  9יח"ד,
ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות,
הוראות ומגבלות בנייה .הגדרת בריכת המים הישנה
כמבנה לשימור.
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת  9מגרשי מגורים בשטח של כ  3.1ד' כ''א,
ע''י שינוי ייעוד מקרקע חקלאית וממבנים ומוסדות
ציבור למגורים א' (מתחם א') .הגדרת בריכת המים
כמבנה לשימור.
ב .תוספת  0יח''ד ע''י חלוקת מגרש מגורים מס'  575ל
 5מגרשים ושינוי גבול בין משק  20ומגרש 575
(מתחם ב').
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ג .שינוי גבולות בין משקים ( 1 ,5מתחם ג').
ד .ביטול מגרש מגורים מס'  593וצירוף שטחו למשק
מס' ( 92מתחם ד').
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/35/2351ובילקוט הפרסומים  ,9817התשעה,
עמוד  ,2513בתאריך .05/52/2355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  5באר שבע
 95533טלפון .39-9290781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה נגב מערבי ,טל',39-9905733 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
אבי הלר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז דרום

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 22079-04-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ויולה בע"מ ,ח"פ  ,51-283772-5מרח'
שינקין  ,33גבעתיים.
והמבקשים :אשר אלון ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד עוזי ערקובי,
מרח' ארלוזורוב  ,111תל אביב  ,62098טל'  ,03-6914031/2פקס'
.03-6914033
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.4.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.7.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.7.2015
בשעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עוזי ערקובי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 18859-03-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טל גל  -מרום בע"מ ,ח"פ ,51-398486-4
מרח' רוטשילד 27א ,חדרה .38268
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והמבקשים .1 :אולג בחרך .2 .גריגורי קרטבי ,כולם ע"י ב"כ
עו"ד וגיף אליאב ,רישיון מס'  ,42887מרח' סמילנסקי  ,4נתניה
 ,42432טל'  ,09-8619861פקס' .09-8329216

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
בנימין ברץ ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.3.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.7.2015בשעה .10.00

טובוגאן דיאגנוסטיקס בע"מ

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
וגיף אליאב ,עו"ד
בא כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
לבטנר בע"מ
(ח"פ )51-315237-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לימור קסלר-דוידור,
מרח' יגאל אלון  ,98תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.

(ח"פ )51-487853-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא שנער ,מרח' מצדה ,12
רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיא שנער ,מפרק

אינסומג'יק מדיקל בע"מ
(ח"פ )51-507619-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא שנער ,מרח' דרך יצחק
רבין  ,84גבעתיים ,למפרק החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
לימור קסלר-דוידור ,עו"ד ,מפרקת

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיא שנער ,מפרק

משרם בע"מ

דוי אונליין בע"מ

(ח"פ )51-261299-5

(ח"פ )51-458864-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בנימין ברץ ,מרח'
פנקס  ,66תל אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שניר חסין ,מרח' בני בנימין
 ,18הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

(בפירוק מרצון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שניר חסין ,מפרק

קונסטנטין מועדון בע"מ
(ח"פ )51-482945-6
(בפירוק מרצון)

טרהסטור בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-329523-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל בורשטיין ,מרח'
מאיר יערי  ,14תל אביב ,למפרק החברה.
מיכאל בורשטיין ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח חיים וורמברנד ,מרח'
המלך ג'ורג'  ,31ירושלים ,טל'  ,02-6335555למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חיים וורמברנד ,רו"ח ,מפרק

תומרונלי  -יצור ויבוא בע"מ
(ח"פ )51-485425-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מלי חסון ,מרח' בית
הפועלים  ,7רחובות ,למפרקת החברה.
מלי חסון ,עו"ד ,מפרקת

וו.אוו הפקות בידור מלונות בע"מ
(ח"פ )51-277410-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות עו"ד שירן בן עזרא ,מרח' כנרת
 ,5בני ברק ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שירן בן עזרא ,עו"ד ,מפרקת

וו.אוו הפקות בידור מלונות בע"מ
(ח"פ )51-277410-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.7.2015בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח' כנרת  ,5בני
ברק  ,5126237טל'  ,03-6500115נייד  ,050-9801111לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שירן בן עזרא ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

קונסטנטין מועדון בע"מ
(ח"פ )51-482945-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.8.2015בשעה  ,16.00במשרד המפרק ,רח' המלך
ג'ורג'  ,31ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים וורמברנד ,רו"ח ,מפרק

מיוזיק בוקס מועדון בע"מ
(ח"פ )51-488854-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח חיים וורמברנד ,מרח'
המלך ג'ורג'  ,31ירושלים ,טל'  ,02-6335555למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חיים וורמברנד ,רו"ח ,מפרק

מיוזיק בוקס מועדון בע"מ
(ח"פ )51-488854-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,15.8.2015בשעה  ,17.00במשרד המפרק ,רח' המלך
ג'ורג'  ,31ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים וורמברנד ,רו"ח ,מפרק

דאבלגליק בע"מ
(ח"פ )51-369574-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
יניב מנדלסון ,מרח' הרקפת 6א ,תל מונד ,טל' ,054-5677666
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.7.2015
בשעה  ,16.00במשרדי חברת ווסטהאם בע"מ ,רח' אבן גבירול ,90
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יניב מנדלסון ,מפרק

רוזוויל גרופ בע"מ
(ח"פ )51-393583-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.1.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יואל שטיין ,ממרכז עזריאלי  ,1רח' מנחם בגין  ,132המגדל העגול,
קומה  ,18תל אביב  ,6702101טל'  ,03-6073722למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.8.2015בשעה
 ,15.00אצל פרל ,כהן ,צדק ,לצר ,ברץ ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יואל שטיין ,עו"ד ,מפרק
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בן–שאול (ב.ש ).יועצים בע"מ
(ח"פ )51-446539-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יאיר בן–שאול ,מרח' גדות  ,28חדרה ,טל'  ,052-6158111למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.8.2015בשעה
 ,19.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יאיר בן–שאול ,מפרק

ש.פ.י.ט .בניה הנדסה והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-278638-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שמעון טויזר ,ת"ד  ,64363אשדוד ,טל'  ,052-6466506למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,10.8.2015בשעה
 ,16.00אצל המפרק ,רח' שבי ציון  ,32/6אשדוד ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון טויזר ,מפרק

מוראד זייבק בע"מ
(ח"פ )51-453228-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מוראד זייבק ,מרח'  ,18 6058נצרת ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.8.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מוראד זייבק ,מפרק

ב .שלש לבנין ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-234173-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אחמד סעדי ,מרח' הבנקים  ,3חיפה ,טל'  ,04-8555156למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.8.2015
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אחמד סעדי ,עו"ד ,מפרק

י.ו.ב .החזקות והשקעות ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-283092-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחמן
ברגר ,מרח' עין יהב  ,4רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.8.2015
בשעה  ,8.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נחמן ברגר ,מפרק

סי קלאב שתיים בע"מ
(ח"פ )51-322699-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אוהד אלגרסי ,ממגדל משה אביב ,רח' ז'בוטינסקי  ,7קומה  ,48רמת גן,
טל'  ,03-5555573למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.8.2015
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אוהד אלגרסי ,עו"ד ,מפרק

גנדון השקעות  2001בע"מ
(ח"פ )51-317683-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אוהד אלגרסי ,ממגדל משה אביב ,רח' ז'בוטינסקי  ,7קומה  ,48רמת גן,
טל'  ,03-5555573למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.8.2015
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אוהד אלגרסי ,עו"ד ,מפרק
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ש.מ .פלאפל אל הנגב בע"מ

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.9.2015
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-473674-3
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שמעון מימון ,מרח' טל חרמון  ,18באר שבע ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.8.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון מימון ,מפרק

ארז קמפל יבוא ומסחר בע"מ
(ח"פ )51-356429-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעזר
קמפל ,מרח' הר דפנה  ,24סביון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.8.2015
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלעזר קמפל ,מפרק

טרויה מגה בר
(ח"פ )51-399846-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אייל ביבר ,מרח' וושינגטון  ,21ירושלים  ,94187למפרק החברה.
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אייל ביבר ,עו"ד ,מפרק

הראל ייזום ופיתוח פרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-449099-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,10.5.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד שלומי הראל ,מרח' שלם  ,3בית ניל ברמינץ ,רמת גן,
טל'  ,03-6249991למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.9.2015
בשעה  ,11.00במשרד עורכי דין בבאי הראל ,בכתובת הנ"ל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שלומי הראל ,עו"ד ,מפרק

ג .בבל בע"מ
(ח"פ )51-435333-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הושיאר
בבלפור ,מרח' משה סנה  ,14/73פתח תקוה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.9.2015
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
הושיאר בבלפור ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

חברה לנאמנויות מ.א.ד .קפיטל בע"מ

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.9.2015
בשעה  ,12.00אצל וידיס שירותי ניהול בע"מ ,רח' יגיע כפיים ,1
קומה  ,5תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד גב ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-481351-8
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל
אבקסיס ,מרח' כיכר העצמאות  ,12נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.9.2015
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל אבקסיס ,מפרק

ד.א.א .שיווק ספורט בע"מ
(ח"פ )51-194276-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דניאל אברמסון ,מרח' תובל  ,5תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,27.9.2015בשעה
 ,12.00במשרד עו"ד נשיץ ברנדס אמיר ושות' ,בכתובת הנ"ל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דניאל אברמסון ,מפרק

אש  1יזמות עסקית בע"מ
(ח"פ )51-380935-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד גב ,מרח' חבצלת  ,51מתן ,טל'  ,03-6430666למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

יוני רונן איתור וייזום נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-504075-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
איילת טל שחר ,מרח' לשם  ,7פתח תקוה ,טל' ,03-5403202
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.10.2015
בשעה  ,16.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איילת טל שחר ,עו"ד ,מפרקת

סי.אר.אס להסדרת חובות בע"מ
(ח"פ )51-431994-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גיא אורן ,מרח' הכפר  ,9/27קרית אונו  ,55525טל' ,03-6350773
פקס'  ,03-6353038למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,4.10.2015בשעה
 ,10.00ברח' ברקוביץ  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא אורן ,עו"ד ,מפרק
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מ.ג .אלמא סוכנויות בע"מ

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.10.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-099576-4
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ניר בר ,מרח' התע"ש  ,10רמת גן ,טל'  ,03-7527002למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,4.10.2015
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר בר ,עו"ד ,מפרק

מיצרף ש.ג.א .תשתיות בע"מ
(ח"פ )51-328619-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.5.2015התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליהו
סומך ,מרח' המסגר  ,47תל אביב ,טל'  ,03-6096002למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.10.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליהו סומך ,עו"ד ,מפרק

ד.ז .מסחר והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-448487-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אליהו סומך ,מרח' המסגר  ,47תל אביב ,טל'  ,03-6096002למפרק
החברה.
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אליהו סומך ,עו"ד ,מפרק

תמנון  -מיחזור נייר בע"מ
(ח"פ )51-404788-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.5.2015התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליהו
סומך ,מרח' המסגר  ,47תל אביב ,טל'  ,03-6096002למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.10.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליהו סומך ,עו"ד ,מפרק

צ'רנובצה בע"מ
(ח"פ )51-275409-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מיכאל לוריא ,מרח' גיבורי ישראל 5א ,נתניה ,טל' ,072-2432242
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.10.2015
בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין לוריא את הלפרין ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מיכאל לוריא ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

לטיב ( )2001יצרני מזון בע"מ

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,4.10.2015
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-313329-8
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אליעזר לנדאו ,מרח' נעמי שמר  ,8חולון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,8.10.2015
בשעה  ,19.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליעזר לנדאו ,מפרק

דירה מספר  1ברחוב השופטים  42בע"מ
(ח"פ )51-015164-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,1.6.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד שמואל טוכמינץ ,מרח' דוד המלך  ,47/9תל אביב ,טל'
 ,03-5235396למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.10.2015
בשעה  ,11.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל טוכמינץ ,עו"ד ,מפרק

כסלו סמי ספרד בע"מ
(ח"פ )51-484225-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ערן דוידי ,מרח' הרב פרידמן  ,51כניסה  ,2תל אביב ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

ערן דוידי ,מפרק

א .רפאל השקעות בע"מ
(ח"פ )51-463094-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רפאל אלמליח ,מרח' הנשיא יצחק בן צבי  ,73הרצליה ,טל'
 ,054-5758657למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.10.2015
בשעה  ,16.00אצל עו"ד שלמה בכור ,רח' המרד  ,29תל אביב ,68125
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
רפאל אלמליח ,מפרק

גבי רום (י.ה) בע"מ
(ח"פ )51-452691-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
גבי רום ,מרח' כתימה  ,5פרדס–חנה-כרכור  ,3715537למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.10.2015
בשעה  ,13.00אצל בלס ,יוקל ,פרובק ,משרד רואי חשבון ,רח'
מנחם בגין  ,88קומה ג ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גבי רום ,מפרק
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ק.ר .נקודת חן בע"מ
(ח"פ )51-309634-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יעקב בוטניק ,מרח' אופנהיימר  ,7רחובות ,טל' ,08-6583455
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.10.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב בוטניק ,עו"ד ,מפרק

ריאלטי נכסים בע"מ
(ח"פ )51-376602-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מיכאל בן אבו ,מרח' שיבת ציון  ,24תל אביב ,טל' ,054-7700870
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.10.2015
בשעה  ,19.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל בן אבו ,מפרק

אוקדה הקונכיה ( )2001בע"מ
(ח"פ )51-308302-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
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תומר קשטן ,מרח' מדרך רמתיים  ,48ת"ד  ,1373הוד השרון
 ,45112למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.11.2015
בשעה  ,11.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תומר קשטן ,עו"ד ,מפרק

חלקה  6בגוש  8229בע"מ
(ח"פ )51-023264-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל שחם ,מרח'
הלסינקי  ,16תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טל שחם ,עו"ד ,מפרק

מחצבות המלך שלמה בע"מ
(ח"פ )51-283323-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל ברוסילובסקי ,מרח'
בר כוכבא  ,23בני ברק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דניאל ברוסילובסקי ,מפרק

טליה גושן אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-291862-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל ברוסילובסקי ,מרח'
בר כוכבא  ,23בני ברק ,למפרק החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מארון י' אבו נסאר,
מרח'  ,5017/53נצרת ,למפרק החברה.

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

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

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

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

דניאל ברוסילובסקי ,מפרק

מארון י' אבו נסאר ,עו"ד ,מפרק

בי.די.או רמיט (ישראל) בע"מ

נץ תפעול ותחזוקה בע"מ

(ח"פ )51-416988-7

(ח"פ )51-310004-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שירה בלוך-אקרמן,
מרח' לינקולן  ,20תל אביב  ,6713412טל'  ,03-6426700למפרקת
החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קרנית אקריש ,מרח'
ויצמן  ,2תל אביב ,למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
קרנית אקריש ,עו"ד ,מפרקת

שירה בלוך-אקרמן ,עו"ד ,מפרקת

אמ.טי.אנ מחשבים וסוכניות בע"מ

אירגולר אפס בע"מ

(ח"פ )51-108736-3

(ח"פ )51-452142-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.5.2015התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף תומר ,מרח' דרך מנחם בגין
 ,11מגדל רוגובין-תדהר ,רמת גן  ,5268104למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יעקב הולנדר ,מרח'
משה סנה 9ב ,נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יעקב הולנדר ,רו"ח ,מפרק

אסף תומר ,עו"ד ,מפרק

נשיונל סמיקונדוקטור (אי.סי ).בע"מ

י.נ .עיבוד שבבי מדויק בע"מ

(ח"פ )51-097634-3

(ח"פ )51-339258-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.5.2015התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סיימון וינטרוב,
ממשרד עו"ד יגאל ארנון ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1תל אביב ,67021
למפרק החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל אורטל ,מרח' ויצמן ,24
ת"ד  ,819נתניה ,למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

סיימון וינטרוב ,עו"ד ,מפרק

אייל אורטל ,מפרק

דירה  23בבניין  2בקרית הסביונים בע"מ

מודיעין טסט מוטורס בע"מ

(ח"פ )51-168139-7

(ח"פ )51-482179-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל טורצקי ,מרח' יהודה
הלוי  ,20רעננה  ,43556למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם פרנסס ,מרח'
הפלד  ,10חולון ,למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למענו של בא כוח מפרק החברה ,עו"ד עמית לוין ,מרכז
עזריאלי  ,1תל אביב .6701101

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

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

בניין מול הים בע"מ
(ח"פ )51-480798-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

פ.ר .וינ–גייט  2008בע"מ
(ח"פ )51-414881-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.5.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איילת (מימי)
צמח ,מרח' ראול ולנברג  ,2תל אביב  ,6971901טל' ,03-7684300
למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זיו אור ,מרח' הגליל
 ,2ת"ד  ,219כרמיאל  ,2161101טל'  ,04-6455031למפרק החברה.

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

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

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

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

איילת (מימי) צמח ,עו"ד ,מפרקת

זיו אור ,עו"ד ,מפרק

סאמוי הולדינגס

לירן ל.מ .דיזיין בע"מ

(ח"פ )51-318707-0

(ח"פ )51-402849-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיטל קינן ,מרח' כיכר
הבימה  ,2תל אביב  ,64253למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיטל קינן ,עו"ד ,מפרקת

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגאל רוזנקרנץ ,מרח'
יגאל אלון  ,96תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יגאל רוזנקרנץ ,עו"ד ,מפרק

דיקונטיקס בע"מ

לירן דקל השקעות בע"מ

(ח"פ )51-252333-3

(ח"פ )51-396994-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלירן סטריכמן ,מרח'
מנחם בגין  ,52תל אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיטל קינן ,מרח' כיכר
הבימה  ,2תל אביב  ,64253למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיטל קינן ,עו"ד ,מפרקת

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלירן סטריכמן ,עו"ד ,מפרק

א .אוצר ביטחון  2000בע"מ

אשאם אחזקות בע"מ

(ח"פ )51-296741-5

(ח"פ )51-386363-9

הודעה על כינוס אסיפת נושים

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  274לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי ביום  ,8.1.2015ניתן צו פירוק
לחברה הנ"ל ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב ,בת"א
 ,1239-08-10וכי עו"ד גלעד חיון ,מרח' מונטיפיורי  ,6קניון
טופז ,ת"ד  ,14563אשדוד  ,77403טל'  ,08-8558735פקס'
 ,08-8669738טל' נייד  ,050-5512621מונה למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב צישלביץ ,מרח'
נחום  ,35גבעת שמואל ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יעקב צישלביץ ,מפרק

כל נושה או משתתף רשאי להגיש תביעת חוב בתוך 60
ימים למפרק ,לפי המען הנ"ל.
אסיפת נושים של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.8.2015
בשעה  ,16.00במשרד המפרק ,רח' הר גלבוע  ,3אשדוד.
גלעד חיון ,עו"ד ,מפרק

טרמולהט בע"מ
(ח"פ )51-095757-4

ח.מ בוני הכפר  -שירותי הנדסה ,בנין ויזום בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-263014-6

הודעה על החלפת מפרקת

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.5.2015התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,7060א' בתמוז התשע"ה18.6.2015 ,

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.5.2015התקבלה החלטה
מיוחדת להחליף את המפרקת אשר מונתה בעבר ,עו"ד דינה
פיינסוד זהר ,ולמנות תחתיה את עו"ד מיכל ינאי ,ממשרד

6537

עורכי דין שלמה כהן ושות' ,צמח מפעלים אזוריים ,ד"נ עמק
הירדן  ,15105למפרקת החברה.
מיכל ינאי ,עו"ד ,מפרקת

השותף המוגבל דוד כ .החזקות בע"מ ,ח"פ ,51-329090-8
מרח' חבצלת  ,20הוד השרון ,יצא מהשותפות ,והשותפים
תום אחזקות בע"מ ,ח"פ  ,52-003794-6ורקע הר בע"מ ,ח"פ
 ,51-450504-9יישארו השותפים המוגבלים בשותפות ,רנדי
השקעות ופיתוח בע"מ ,ח"פ  ,51-463956-6יישאר השותף
הכללי היחיד בשותפות.
צבי בירן
רון עתיר
מורשי חתימה בשותפות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.6.2015התקבלה החלטה במניין חוקי
להפסיק את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינוי
המפרק.

אורסול אנרגיה ( 3א.א)

אינ .רה .גז (צפון  )1997 -בע"מ
(ח"פ )51-244876-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצון

אברהם אלבין אלטרץ ,מפרק

רנדי 381

(ש"מ )55-024352-1

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,2.6.2015
העביר השותף המוגבל ,אורסול אחזקות בע"מ ,ח"פ
 ,51-440519-0את מלוא זכויותיו בשותפות כדלקמן:
א .השקעה בהון השותפות בסך של  900שקלים חדשים,
לשותף המוגבל החדש ,אנלייט  -אשכול מימון ירוק ,ש"מ
;55-024467-7

(ש"מ )55-025358-7

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,21.5.2015
השותף המוגבל דוד כ .החזקות בע"מ ,ח"פ ,51-329090-8
מרח' חבצלת  ,20הוד השרון ,יצא מהשותפות ,והשותפים
תום אחזקות בע"מ ,ח"פ  ,52-003794-6ורקע הר בע"מ ,ח"פ
 ,51-450504-9יישארו השותפים המוגבלים בשותפות ,רנדי
השקעות ופיתוח בע"מ ,ח"פ  ,51-463956-6יישאר השותף
הכללי היחיד בשותפות.
צבי בירן
רון עתיר
מורשי חתימה בשותפות

ב .השקעה בהון בסך של  99שקלים חדשים ,לשותף המוגבל
החדש ,רביב מבני תעשיה להשכרה ,שותפות רשומה
.54-010523-6
חיים נובוגרודר ,עו"ד
בא כוח השותפות

הודעה על אישור הסדר וחלוקת דיבידנד סופי לנושים
בבית המשפט המחוזי מרכז ,בתיק פש"ר 49108-10-14
שם החייב :איימן נאטור.
שם הנאמן ומענו :עו"ד יואב גמרסני ,מרח' ויצמן  ,2בית אמות
השקעות ,תל אביב ,טל'  ,03-6093444פקס' .03-6093443

רנדי 382
(ש"מ )55-025360-3

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,21.5.2015
השותף המוגבל דוד כ .החזקות בע"מ ,ח"פ ,51-329090-8
מרח' חבצלת  ,20הוד השרון ,יצא מהשותפות ,והשותפים
תום אחזקות בע"מ ,ח"פ  ,52-003794-6ורקע הר בע"מ ,ח"פ
 ,51-450504-9יישארו השותפים המוגבלים בשותפות ,רנדי
השקעות ופיתוח בע"מ ,ח"פ  ,51-463956-6יישאר השותף
הכללי היחיד בשותפות.
צבי בירן
רון עתיר
מורשי חתימה בשותפות

רנדי 383
(ש"מ )55-025471-8

נמסרת בזה הודעה לנושי החייב בהתאם לפקודת פשיטת
הרגל ,על אישור הסדר לפי סעיף 19א וחלוקת דיבידנד סופי
לנושי החייב שהגישו תביעת חוב.
יואב גמרסני ,עו"ד ,נאמן

הודעה על אישור הסדר וחלוקת דיבידנד סופי לנושים
בבית המשפט המחוזי מרכז ,בתיק פש"ר 23201-11-14
שם החייב :מרדכי דהן.
שם הנאמן ומענו :עו"ד יואב גמרסני ,מרח' ויצמן  ,2בית אמות
השקעות ,תל אביב ,טל'  ,03-6093444פקס' .03-6093443
נמסרת בזה הודעה לנושי החייב בהתאם לפקודת פשיטת
הרגל על אישור הסדר לפי סעיף 19א בהתאם להחלטת בית
המשפט מיום  16.4.2015ומיום  6.5.2015וחלוקת דיבידנד סופי
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