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מבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד החינוך בפעילות לא–פורמלית לחיזוק זהותם הדתית של תלמידי 
החינוך הדתי לקראת שירות צבאי לבנים ושירות לאומי לבנות 

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים 
בזה מבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד החינוך )להלן - המשרד( בפעילות לא–פורמלית לחיזוק זהותם הדתית של 

תלמידי החינוך הדתי לקראת שירות צבאי לבנים ושירות לאומי לבנות. 

תקנה תקציבית: 460214

כללי  .1

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה( תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד לפי נוהל להגשת בקשות  )א( 
לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון2 בהן ולפי מבחנים אלה )להלן - הנוהל(.

התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה  )ב( 
השונים.

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום אחיד  )ג( 
וענייני של מבחנים אלה.

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים וכל החלטותיה יהיו מנומקות, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל  )ד( 
שיידרש לפי נסיבות העניין.

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות, הכול בכפוף לאמור  )ה( 
במבחנים אלה ולחוק התקציב השנתי לשנת הכספים השוטפת, כפי שיפורט להלן.

הגדרות  .2

במבחנים אלה -

"בית ספר על יסודי" -  בית ספר המיועד לנערים ולנערות הלומדים בכיתות ז' עד י"ב; בכלל זה ישיבות תיכוניות, 
אולפנות ובתי ספר מקיפים; 

"המינהל" - המינהל לחינוך דתי שבמשרד;

"יום סיור" - יום פעילות המלווה בידי המדריך הקבוצתי ומורה הכיתה, ומתקיים מחוץ לבית הספר ומשכו 6 שעות 
לפחות;

"מדריך" - אדם המנהל אורח חיים ההולם את מטרות החינוך הממלכתי דתי )להלן - חמ"ד(, בוגר שירות צבאי או 
לאומי או אזרחי שידריך קבוצת הדרכה;

"מוסד הציבור" - מוסד ציבור כמשמעו בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-31985;

"ערב הורים" - מפגש הורים לתלמידי כיתות י"א ו–י"ב המתקיים בתדירות של פעם אחת בשנה לפחות;

"פעילות הדרכה לא–פורמלית" - הדרכה הניתנת שלא במישרין אלא באמצעות פעילות חוויתית וכוללת ערב כיתה, 
מסע לימודי חינוכי, הרצאה של מומחה, יום עיון, יום סיור וכיוצא באלה;

"פעילות הדרכה פורמלית" - הדרכה הניתנת במישרין וכוללת שיחה קבוצתית, ייעוץ אישי-פרטני, מפגשי הנחיה 
והדרכה לצוות החינוכי במוסד החינוך, מפגש לימודי וכדו';

"פעילות תוספתית" - פעילות נוספת לפעילויות ההדרכה;

"קבוצת הדרכה" - קבוצה בת 10 עד 30 תלמידים בכיתות י"א ו–י"ב ממוסד החינוך שבו מתקיימת הפעילות; כל אחת 
משכבות הגיל תחושב בנפרד;

"שעת הדרכה" - הדרכת קבוצת הדרכה בת 45 דקות.

___________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

 2   י"פ התשנ"ב, עמ' 2569; התשנ"ד, עמ' 4716; התשנ"ז, עמ' 1710; התש"ס, עמ' 3264; התשס"א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס"ב,

   עמ' 761; התשס"ג, עמ' 1358; התשס"ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 2030; התשס"ה, עמ' 330 ועמ' 1140; התשע"ג, עמ' 3172.
3  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.
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מטרת התמיכה  .3

מטרת מבחנים אלה היא תמיכה בפעילות לחיזוק, עידוד והכנה של תלמידי החטיבות העליונות בבתי ספר דתיים,    
המכינות  בחוק  כהגדרתה  קדם–צבאית,  במכינה  מוקדם  וללימוד  להכשרה  )כולל  לבנים  בצה"ל  לשירות משמעותי 
הקדם–צבאיות, התשס"ח-42008, ובישיבת הסדר(, ולשירות לאומי לבנות תוך הכנה למפגש עם סביבה שאינה שומרת 
על אורח חיים דתי. כל זאת במגמה להכין את התלמידים לעימות צפוי לגבי זהותם, והתמודדות עם חיי צבא או 

שירות לאומי בחברה רב–גונית.

אוכלוסיות היעד בפעילות הנתמכת  .4

תלמידי כיתות י"א ו–י"ב בחטיבות העליונות במוסדות חינוך בפיקוח אגף החינוך הדתי לפי תקנה 6 לתקנות חינוך   
ממלכתי )מוסדות מוכרים(, התשי"ד-51953 )להלן - מוסדות חינוך(.

הפעילות הנתמכת  .5

יום הלימודים בהיקף של עד 3 שעות  פעילות הדרכה קבוצתית, המתקיימת בתוך כותלי בית הספר, במסגרת  )א( 
שבועיות,  שמטרתה חינוך לאהבת התורה, העם והארץ, זאת לצורך הכוונה והכנה לשירות צבאי לבנים, ושירות 
לאומי לבנות, ובכללם מתן כלים להתמודדות עם חברה רב–גונית ועם האתגרים הצפויים לזהות הדתית במסגרות 
הצבא והשירות הלאומי;  הפעילות תכלול הדרכה ודיון וכן מפגשים של התלמידים עם גורמים שונים המדגימים 
אפשרויות שילוב שונות לבנים בצבא ובכללם חיילים, תלמידי ישיבות הסדר וכיוצא באלה, ופעילויות מקבילות 
לבנות לקראת השירות הלאומי, כגון מפגשים עם מתנדבות השירות הלאומי או תלמידות מדרשות; הפעילות 
תתבצע באופן רציף בבתי הספר, ותוכל לכלול גם שעות הדרכה במסגרת מפגשים בין תלמידים מכמה בתי ספר, 

שבהם מתבצעת פעילות קבועה.

פעילות הדרכה פרטנית המתקיימת בהיקף של עד 3 שעות שבועיות בתוך המוסד החינוכי ובפגישה פנים אל פנים  )ב( 
ומתועדת בידי המדריך.

יום סיור בהיקף של עד 5 ימי סיור שנתיים, שעניינו היכרות עם תכניות לימוד ומסגרות לימוד לקראת שירות  )ג( 
לאומי או צבאי, וכן היכרות עם המסגרות עצמן.

פעילות תוספתית, המתקיימת בשעות אחר הצהריים והערב, בשבתות ובימי חופשה בהיקף כולל של 5 עד 12 שעות  )ד( 
פעילות  ליום, 7 ימי פעילות בשנה לכל היותר; בעניין זה סמינריון עם לינה ייחשב כ–3 ימי פעילות.

ומפגשי תיאום עם צוות הפיקוח פעם אחת  והניהול בבית הספר,  פעילות הכשרה והדרכה של צוותי החינוך  )ה( 
בשנה לכל הפחות ועד 3 מפגשי צוות בשנה לכל היותר.

ימי לימוד והכשרת צוות, הכוללים הרצאות, סיורים, הדרכות, ונהלים, בהיקף של 6 ימי פעילות שנתיים לפחות  )ו( 
וזאת לפי חלוקה של 2 עד 3 ימים בחופשות ובימי היערכות, ויתרת הימים בשנת הפעילות.

פיתוח והפקת חומרי למידה ועזרי לימוד, וכן הצטיידות בציוד נלווה הנחוץ לקיום פעילות הנתמכת לפי מבחנים  )ז( 
אלה.

קיום מחקר, מדידה והערכה של הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה. )ח( 

תנאי סף לקבלת התמיכה  .6

מוסד הציבור הוא אינו מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-61949, ואינו מפעיל בעצמו מוסד חינוך  )א( 
כזה.

מוסד הציבור עוסק בחינוך לא–פורמלי, בעל ניסיון של שנתיים לפחות בפעילות הנתמכת. )ב( 

המינהל אישר את התכנית לחיזוק הזהות הדתית )להלן - התכנית( לפי מבחנים אלה. )ג( 

מוסד הציבור מבצע פעולות הכנה לצבא או לשירות לאומי לפי מבחנים אלה, ב–15 מוסדות חינוך לפחות ברחבי  )ד( 
הארץ אשר פרושים ב–2 מחוזות לפחות, בהיקף של 800 שעות הדרכה )קבוצתיות או פרטניות כאחד( בשנה.

מוסד הציבור מבצע בכל מוסד חינוך  30 שעות הדרכה בפועל בשנה לפחות, המועברות בידי מדריך קבוע לכל  )ה( 
קבוצה;  כל קבוצה המופעלת במוסד חינוך, מקבלת שעת הדרכה קבוצתית אחת בשבועיים לפחות, בתקופת 
הדרכה  של  לפחות,  דקות   45 של  באורך  פרונטלית,  אקדמית  שעה  היא  הדרכה  שעת  הספר;  בבית  הלימודים 

מכוונת,  הניתנת בידי מדריך שהכשיר מוסד ציבור, כאמור בסעיף קטן )ה(, לפני קבוצת תלמידים.
___________

4  ס"ח התשס"ח, עמ' 890.

5  ק"ת התשי"ד, עמ' 104; התשמ"א, עמ' 435.

6  ס"ח התש"ט, עמ' 287.
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לכל הפחות מחצית מהפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה מבוצעת בידי מוסד הציבור  במוסדות חינוך המצויים  )ו( 
בארבעת העשירונים החלשים ביותר, לפי מדד הטיפוח הנוהג במשרד.

מ–20  יפחת  שלא  בהיקף  התכנית,  הפעלת  לצורך  למדריכיו  והשתלמות  הכשרה  מערכת  מפעיל  הציבור  מוסד  )ז( 
שעות בשנה.

הפעילות הנתמכת אינה משולמת מתקציב המדינה בכל דרך שהיא. )ח( 

מוסד הציבור עומד בתנאים לקבלת תמיכה לפי הנוהל ולהוראות החשב הכללי כפי שנקבעות מזמן לזמן, ובשנה  )ט( 
שקדמה לקבלת התמיכה לראשונה פעל לכל הפחות בהיקף של מחצית התנאים האמורים בסעיף קטן )ב(.

מוסד הציבור יקיים סקרי משוב, הערכה ומדידה באמצעות גורם חיצוני לפי אמות מידה ומדדים שייקבעו בידי  )י( 
המינהל, ולפי תכנית שאושרה בידי מינהל.   

אופן חישוב התמיכה  .7

תמיכה בשיעור של עד 70% מסך כל התמיכה תינתן בעד  פעילות ישירה ועלויות ישירות של הפעילות, כמפורט  )א( 
להלן:

בעד שעת הדרכה לקבוצת תלמידים או לפגישה פנים אל פנים, או שעת הדרכה מקצועית המיועדת למנהלי   )1(
בית ספר או צוות הוראה כמפורט בסעיף 5)ה( - יינתנו 2 נקודות ובלבד שלא יובאו בחשבון יותר מ–4 שעות 

הדרכה לקבוצה בשבוע במצטבר;

בעד פעילות תוספתית, כמפורט בסעיף 5)ד( - יינתנו 4 נקודות;  )2(

מובהר כי בכל מקרה של תקצוב לפי ניקוד מצטבר, הרי שווי נקודה לא יעלה בשום מקרה על תעריף ההדרכה   
לשעת הדרכה לפי נציבות שירות המדינה למרצה בקבוצה 1א, לפי ערכה ביום 1 בינואר של כל שנת כספים, אשר 
עומד בשנת 2016 על 203 שקלים חדשים בלא מע"מ. האמור נכון לגבי הקבוע בסעיפים 1, 8)א( עד )ג( ובכל מקום 

שבו ניתן ניקוד בעבור שעות הדרכה.

שיעור של 22% לכל היותר מסך כל התמיכה יינתנו בעד קיום מערך סיוע וליווי כמפורט להלן בכפוף להוכחת  )ב(  
עלויות ביצוע להנחת דעת המשרד:

שיעור של 90%  מהתקציב לפי סעיף קטן זה בעד הוצאות שכר הפיקוח החינוכי והמינהלי  שמקיים מוסד   )1(
הציבור על הפעילות הנתמכת;

את  המקיימים  הצוותים  והכשרת  מיון  גיוס,  הוצאות  בעד  זה  קטן  סעיף  לפי  מהתקציב   10% של  שיעור   )2(
הפעילות מטעם מוסד הציבור. 

שיעור של עד 5% מסכום התמיכה לפעילות הנתמכת לפי סעיף קטן זה, ישמשו לפיתוח והפקת חומרי למידה  )ג( 
ועזרי לימוד וכן עלויות ניהול והצטיידות בציוד נלווה הנחוץ לפעילות הנתמכת לפי מבחן זה.

שיעור של עד 3% מסכום התמיכה יוקצו למימון עלויות ביצוע מחקר הערכה, מדידה ומשוב לפי אמות המידה  )ד(  
הגופים  בין  יחולק  זה  קטן  סעיף  לפי  התמיכה  סכום  ידו;  על  ויפורסמו  החמ"ד  מינהל  בידי  שנה  כל  שיוגדרו 

הנתמכים לפי חלקם היחסי בתמיכה לפי מבחנים אלה.

הניקוד המצטבר יגדיר את סכום היקף התמיכה  המרבי האפשרי לגוף ואולם התמיכה לא תעלה על  עלות בפועל  )ה( 
לפי דוחות ביצוע בפועל.

ידי כל מוסדות  7 על  זה בכלל הנקודות שנצברו בפרק  לפי חלוקת התקציב המוקצה לפרק  ייקבע  נקודה  ערך  )ו( 
הציבור שנמצאו זכאים לתמיכה לפי מבחנים אלה.

אם ייוותר עודף כספי לא מנוצל באחד מרכיבי התמיכה, הוא יועבר לרכיבי התמיכה האחרים, לפי יחס התמיכה  )ז( 
שנקבע להם לפי מבחנים אלה, הכול בכפוף למגבלת התמיכה שנקבעה להם, ככל שנקבעה;

שיעור התמיכה במוסד ציבור, הנתמך לראשונה לפי מבחנים אלה, לא יעלה על כפל עלות הפעילות הנתמכת לפי  )ח( 
מבחנים אלה, שהוצאה על ידו בשנה שקדמה לשנת התמיכה הראשונה.

בכל מקרה, תמיכת המשרד לא תעלה על 90% מסך כל העלות בפועל של הפעילות הנתמכת  לפי מבחנים אלה.  )ט( 

לא תינתן תמיכה בשל אותה פעילות לתלמידים שבעדם ניתנת התמיכה אם קיימת באותו מוסד ציבור אותה  )י( 
תכנית תמיכה של המשרד או של משרד ממשלתי אחר. 
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נוהל  .8

לבקשת תמיכה יצורפו כל המפורטים להלן: )א( 

כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשת התמיכה, לפי הנוהל  והוראות החשב הכללי כפי שנקבעות מזמן   )1(
לזמן;

תכנית העבודה השנתית של מוסד הציבור בנושא חינוך, שתפרט את מספר שעות ההדרכה המתוכננות,   )2(
צמוד לתכניות ולנושאים שיועברו בהן. התכנית תהיה ערוכה במסמך בכתב, תוך ציון שם המדריך, שם בית 
הספר, ימי פעילות קבועים ומועדי פעילות תוספתית מתוכננים, חתומה בידי מנהל מוסד הציבור. התכנית 

תוגש בקובץ אקסל וכמו כן תוגש גם במסמך בכתב, חתומה בידי מורשה חתימה של מוסד הציבור;

בקשת הצטרפות לתכנית מאת מנהל המוסד החינוכי מאושרת בידי הפיקוח על המוסד או פיקוח החינוך   )3(
בידי  כפי שיימסר  טופס בקשה  גבי  על  או במטה. הבקשה תמולא  - חמ"ד( במחוז  )להלן  הממלכתי דתי 
מנהל חמ"ד למוסד הציבור, וכן כפי שפורסם באתר האינטרנט של המשרד כדוגמת בקשת תמיכה, לנוחיות 

הציבור, בחודשים מרס עד  יוני שלפני שנת הפעילות במוסד.

ביצוע לאותם שישה חודשים בצירוף כרטסת  דוח  ישלח כל מוסד ציבור  ובסיום השנה  בתום שישה חודשים  )ב( 
הנהלת חשבונות ואסמכתאות לפי דרישה, במסמך הערוך לפי טופס כפי שיימסר בידי מנהל חמ"ד למוסד הציבור, 
ובנוסף כפי שפורסם באתר האינטרנט של המשרד כדוגמת בקשת תמיכה, לנוחיות הציבור - חתום בידי מוסד 
הציבור, ובמידת האפשר העתק אותו מסמך במדיה מגנטית בגיליון עבודה אלקטרוני, ויכלול את פעולות המוסד 
שבוצעו במהלך חצי השנה האחרונה. הדוח שיישלח בסוף השנה יהיה דוח מסכם ויהיה חתום בידי מוסד הציבור 
ורואה החשבון מטעמו, ויכלול את הנתונים הדרושים לקביעת התמיכה, חתומים בידי המנהל הכללי של מוסד 

הציבור.

מוסד הציבור ימסור את חוזה ההתקשרות עם הגורם החיצוני המקצועי לביצוע סקר המדידה והערכה, וימסרו  )ג( 
לבקשת הוועדה, כל מידע בעניין זה. 

מוסד הציבור ימסור למשרד או לוועדה כל נתון, מסמך או מידע שיידרש, במהלך השנה, השייך לעניין בחינת  )ד( 
בקשת התמיכה.

ביטול  .9

מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך7 )להלן - המבחנים הקודמים( - בטלים.  

תחולה  .10

תחילתם של מבחנים אלה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.  

כ"ו באלול התשע"ו )29 בספטמבר 2016(
)חמ 8881-3(

    )140000-5102-53-308(
                                 נפתלי בנט
                    שר החינוך

___________
7  י"פ התשס"ה, עמ' 761; התשע"ד, עמ' 8206.

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה 
תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות2 )להלן - המבחנים 

העיקריים( כמפורט להלן:

___________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

 2  י"פ  התשס"ד, עמ' 3498; התשס"ה, עמ' 985, עמ' 3759, עמ' 3851, עמ'  7159 ועמ' 7881; התשס"ו, עמ' 616; התשס"ז, עמ' 3 

    ועמ' 3643; התשס"ח, עמ' 1047; התשס"ט, עמ' 442, עמ' 1458 ועמ' 2557; התש"ע, עמ' 1043 ועמ' 4059; התשע"א, עמ' 1825 
    ועמ' 6038; התשע"ב, עמ' 850 ועמ' 3186; התשע"ג, עמ' 94  ועמ' 3449; התשע"ד, עמ' 604, עמ' 1193 ועמ' 3390; התשע"ה,

   עמ' 126, עמ' 2630 ועמ' 4458; התשע"ו, עמ' 2250.
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תיקון סעיף 12

בסעיף 12 למבחנים העיקריים -   .1

במקום סעיף קטן )ד( יבוא:   )1(

תמיכה למוסדות תורניים הזכאים לתמיכה תינתן על פי מספר התלמידים הלומדים באופן סדיר בכל מוסד  ")ד( 
תורני לפי דיווחי המוסדות, בארבעה מועדים כמפורט להלן )להלן - המועדים הקובעים(:

ביום ה–10 לחודש ינואר של כל שנת תקציב; )א( 

"ביום ה–10 לחודש הגרגוריאני הסמוך לאחר יום א' באייר; )ב( 

ביום ה–10 לחודש הגרגוריאני הסמוך לאחר יום א' באלול; )ג( 

ביום ה–10 לחודש הגרגוריאני הסמוך לאחר יום א' בחשוון."; )ד( 

בסעיף קטן )ה(,  במקום "פחת מספר התלמידים בישיבה גבוהה או בישיבת הסדר" יבוא "פחת מספר התלמידים   )2(
בישיבה גבוהה, בישיבה מעודדת גיוס, בישיבת הסדר או במדרשה לבנות".

תיקון סעיף 14

בסעיף 14 למבחנים העיקריים -  .2

בפסקה )1( שכותרתה "מוסדות תורניים" -   )1(

בפסקת משנה )א( -  )א( 

בפסקת משנה )1(, אחרי "של 45 שעות בשבוע לפחות בשבוע שיכול שישתרעו בימים א' עד ו'" יבוא   )1(
]נוסח  ביטחון  שירות  לחוק  26יג  בסעיף  כאמור  מיועדת,  תעסוקתית  בהכשרה  נמצא  התלמיד  "ואם 
משולב[, התשמ"ו-31986 )להלן - חוק שירות ביטחון(, 30 שעות לימוד בשבוע לפחות שיכול שישתרעו 

באופן כאמור, ולפי מספר השעות שבהן שוהה התלמיד בהכשרה התעסוקתית המיועדת";

בפסקת משנה )2(, במקום "הכול לפי חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-1986 )להלן - חוק   )2(
שירות ביטחון(" יבוא "הכול לפי חוק שירות ביטחון";

בפסקת משנה )ג( -  )ב( 

בפסקת משנה )1()א( -  )1(

במקום "ארבעים וחמש שעות בשבוע" יבוא "ארבעים שעות  בשבוע"; )א( 

נמצא בהכשרה תעסוקתית מיועדת,  "ואם התלמיד  יבוא  )א()1("  "כאמור בפסקת משנה  אחרי  )ב( 
כאמור בסעיף 26יג לחוק שירות ביטחון, 25 שעות לימוד בשבוע לפחות המדווחות למשרד באופן 

האמור, ולפי מספר השעות שבהן שוהה התלמיד בהכשרה התעסוקתית המיועדת";

בפסקת משנה )3( -  )2(

ברישה, במקום "ארבע שעות וחצי רצופות" יבוא "ארבע שעות רצופות"; )א( 

במקום פסקת משנה )א( יבוא:  )ב( 

יום אחר, בכל אחד מהם 4 שעות רצופות  ")א( אברך הלומד גם במחצית השנייה של היום, בכולל חצי   
לפחות מדי יום";

בפסקת משנה )5( שכותרתה "חופשות", בסעיף קטן )ג(, במקום "עולה על 78 ימים" יבוא" עולה על מספר הימים   )3(
האמורים בסעיף קטן )ב(".

תחילה  .3

תחילתו של תיקון זה ביום כ"ח באלול התשע"ו )1 בספטמבר 2016(.  

ד' בתשרי התשע"ז )6 באוקטובר 2015(
)חמ 8881-3(

    )890000-4102-53-308(
                                 נפתלי בנט
                    שר החינוך

___________
3   ס"ח התשמ"ו, עמ' 617.
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 5225 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4763, התשנ"ט, עמ' 3713, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 
של שטח לדרך קיימת או מאושרת, שטח לדרך חדשה או 

הרחבת דרך, שטח לדרך משולבת ושטח ציבורי פתוח.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

הרחובות  בין  ג'ראח,  שייח  שכ'  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
עותמן איבן עפן ודרך שכם, המזוהה כגוש 30505, ח"ח 26; 
גוש 30514, חלקה 67 וח"ח 66; גוש 30526, ח"ח 1; חלק מגוש 
 171.920-171.746 אורך  קואורדינטות  שבין  ושטח   ;30527
)221.920-221.746 ברשת ישראל החדשה( לבין קואורדינטות 
ישראל  ברשת   633.313-633.170(  133.313-133.170 רוחב 
ו' בתכנית, חלק  ה',  ב',  החדשה(, שטח המסומן באותיות 
שטח  הכול  סך  בתכנית.  ג'  א',  באותיות  המסומן  משטח 
להפקעה כ–11,529 מ"ר, הצבועים בצבע חול, אדום, פסים 
אדומים על רקע ירוק וצבע ירוק כמסומן בתשריט התכנית.

נמצאים  התכנית  ותשריט  ההפקעה  תשריט  העתקי 
רשאי  מעוניין  וכל  ירושלים,  עיריית  הנכסים,  אגף  במשרדי 

לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ה באלול התשע"ו )28 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,7509 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5166, 
התשס"ג, עמ' 1826 )להלן - התכנית(, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לשטח  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

פתוח, ולספורט ונופש.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

מדרום  שטח  חומה,  הר  שכ'  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
קרשקש,  חסדאי  והרב  הכהן  כלפון  משה  הרב  לרחובות 
המזוהה כשטח שבין קואורדינטות אורך 171.770-171.015 
וקואורדינטות  חדשה(,  ישראל  ברשת   221.770-221.015(
ישראל  ברשת   625.380-625.020(  125.020-125.380 רוחב 
חדשה(, המזוהה כגוש 29937, חלקות 92 ו–97; גוש 29939, 
חלקה 13 )הגושים הנ"ל מזוהים כחלק מגוש ישן 30293(, 
מגרשים 845 ו–850 לפי תכנית 7509 המאושרת, סך הכול 
אלכסוניים  בפסים  והצבוע  מ"ר  כ–76,281  להפקעה  שטח 
תכנית  בתשריט  כמסומן  ירוק,  וצבע  לסירוגין,  לבן  ירוק 

7509 המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית 
ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ה באלול התשע"ו )28 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5302, 
התשס"ד, עמ' 3027 )להלן - התכנית(, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של  בסעיף 4 להלן 

שטח לבניין ציבורי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בירושלים, שכ' אבו טור, רח' אל עבאסייה,   
בין  שטח   ,29981 בגוש   29 כח"ח  המזוהה   ,4 סמטה 
 222.432-222.399(  172.432-172.399 אורך  קואורדינטות 
-129.927 רוחב  קואורדינטות  לבין  חדשה(  ישראל  ברשת 
129.974 )629.974-629.927 ברשת ישראל חדשה(, המזוהה 
כ–962  להפקעה  שטח  הכול  סך  בתכנית,   A-29 כמגרש 
מ"ר הצבועים בצבע חום מתוחם בקו חום כהה, כמסומן 

בתכנית.

העתקי תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים באגף 
הנכסים, עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות 

העבודה הרגילות.

ט"ז באלול התשע"ו )19 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/11/1272, 
 ,3863 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2045 עמ'  התשנ"א, 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תקווה  פתח   ולבנייה 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  במ/4558  מס' 
התשנ"ד,   ,4213 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,3264 עמ' 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ירושלים   ולבנייה 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

הקרקע( דרושה לצורך שטח לבניין ציבורי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ראובן  רח'  מוכבר,  ג'בל  שכ'  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
אורך  קואורדינטות  בין  כשטח  המזוהה  קוברסקי, 
173.118-173.074 )223.118-223.074 ברשת ישראל חדשה(, 
 629.007-628.970(  129.007-128.970 רוחב  וקואורדינטות 
ברשת ישראל חדשה(, המזוהה כגוש לא מוסדר 30926, מס' 
23(, והמזוהה כמגרש מס' 23 לפי התכנית,  חלקה ארעית 
סך הכול שטח להפקעה כ–1,215 מ"ר, הצבוע בצבע חום 

מתוחם בצבע חום כהה, כמסומן בתשריט התכנית.

מופקדים  התכנית  ותשריט  ההפקעה  תשריט  העתקי 
בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  העירייה,  לנכסי  האגף  במשרדי 

בשעות העבודה הרגילות.

ה' באלול התשע"ו )8 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
5222א,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1207, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1029, 
התשכ"ג, עמ' 1708, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' רמח"ל, גוש 6400, ח"ח 211,   
בשטח של 509 מ"ר, בייעוד שצ"פ; בשטח של 490 מ"ר, בייעוד 

דרך.

י' באלול התשע"ו )13 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

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

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/37/1207, 
הפרסומים 5019, התשס"א, עמ' 4070, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב אחווה, גוש 6326, ח"ח   
126, בשטח של 26 מ"ר; הייעוד: דרך.

א' באלול התשע"ו )4 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1254, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2889, 
התשמ"ג, עמ' 940, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,6319 גוש  אליקים,  רח'  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
בשטח   ,)245  ,244 חלקות  )לשעבר  בשלמות   302 חלקה 

של 91 מ"ר; הייעוד: דרך.

ב' באלול התשע"ו )5 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/15132, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6346, 
התשע"ב, עמ' 1583, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הגליל  לב   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

גוש 19425, ח"ח 88; גוש 19430, ח"ח 6, 19, 20, 21, 24, 26, 34,   
.52 ,39 ,38 ,37 ,36

ז' בסיוון התשע"ו )13 ביוני 2016(
)חמ 3-2(

נביל דאהר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה לב הגליל  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
111/101/02/3 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה 
 ,479 עמ'  התשס"ח,   ,5735 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
אשדוד  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי 
דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון 

והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

6400, ח"ח  גוש  חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' בר אילן,   
253, בשטח של 113 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

ב' באלול התשע"ו )5 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ובהתאם לתכנית מס' רח/950,  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2732, 
התשמ"א, עמ' 2315, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 525 ח"ח   ,3655 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
)לשעבר ח"ח 159(, בשטח של 42 מ"ר.

י"ב באלול התשע"ו )15 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בבאר שבע, גוש 38010 )מוסדר(, חלקות 241,   
242, שטח המיועד להפקעה: 45 מ"ר; הייעוד: דרך, שטח לא 
מוסדר; גוש 38485 בהסדר )לשעבר גוש 38019, לא מוסדר(, 
מ"ר,   188 להפקעה:  המיועד  השטח   ,B38  ,A38 מגרשים: 

הייעוד: דרך.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
טל'  שבע,  באר   ,4 התקווה  רח'  הדרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
באר   ,1 בגין  מנחם  כיכר  הוועדה,  במשרדי  וכן   ,08-6263820
בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-6463777 טל'   ,84891 שבע 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ב' באלול התשע"ו )5 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18892, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6419, 
התשע"ב, עמ' 4188, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא  מעלות  ולבנייה 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו  להלן 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -   .4

חטיבת קרקע במעלות, גוש 18599, ח"ח 17 רשומה, השטח   
המיועד להפקעה: 1,599 מ"ר; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באשדוד, רובע א', המזוהה כגוש 2077, חלקה   
112, מגרש 260; הייעוד: דרך חנייה.

העירייה,  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
הקרייה, רח' הגדוד העברי, אשדוד, וכל מעוניין רשאי לעיין בו 

בשעות העבודה הרגילות.

י' באלול התשע"ו )13 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

יחיאל לסרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אשדוד  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מפורטת מס' 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,32/134/03/5
מפורטת  ותכנית   ,1534 עמ'  התשע"א,   ,6173 הפרסומים 
מס' 13/134/03/5, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 3973, התשנ"ב, עמ' 2059, ותכנית מפורטת מס' 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,3/134/03/5
)להלן - התכניות(,   2494 עמ'  2464, התשל"ה,  הפרסומים 
באר  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
ו–7 לפקודת   5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  שבע 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי 
כבישים  )סלילת  דרך  פיתוח  של  ציבורי  לצורך  דרושה 

ומדרכות(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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)להלן  ולבנייה שוהם  הוועדה המקומית לתכנון  בזה  מוסרת 
- הוועדה(, הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע את 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה, בילקוט הפרסומים 6202, התשע"א, 

עמ' 2638, ביום 22.2.2010, לעניין תכנית שה/מק/11/69.

תוספת

55-45, וח"ח   ,42  ,41 6846 )לשעבר חלקות  88 בגוש  ח"ח 
40, 43, 63-56, 81-69 בגוש 4616(, חלק ממגרש 8200; הייעוד: 

שצ"פ.

וכל מעוניין  העתקי התכנית מופקדים במשרד הוועדה, 
רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ' בתמוז התשע"ו )26 ביולי 2016(

)חמ 3-3(

גיל ליבנה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שוהם  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,5117 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4577, 
התשנ"ח, עמ' 95, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ירושלים,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
2 להלן, שביחס אליה  הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 6624, התשע"ג, עמ' 6628, ותיקון טעות 
 ,2602 עמ'  התשע"ו,   ,7182 הפרסומים  בילקוט  שפורסם 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים, מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בירושלים, שכ' בית וגן, המזוהה כגוש 30343,   
ח"ח 79 חדשה )הידועה כח"ח 27 לשעבר(, המזוהה כחלק 
ממגרש מס' 21 לפי תכנית 5117; חלקה 80 חדשה )הידועה 
בגוש  לשעבר   178 וח"ח   30343 בגוש  לשעבר   27 כח"ח 
30166( והמזוהה כמגרש מס' 22 לפי תכנית 5117, סך הכול 

שטח כ–11,785 מ"ר; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

י"ב באלול התשע"ו )15 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
24952, טל' 04-9973630, כל מעוניין רשאי לעיין בה  תרשיחא 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ו' באב התשע"ו )10 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/12484, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3434, מוסרת בזה הוועדה המקומית  5205, התשס"ג, עמ' 
 לתכנון ולבנייה משגב )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 29 ח"ח   ,17678 בגוש  שכניה,  הר  במרכז  קרקע  חטיבת   
)לשעבר ח"ח 8(, בשטח של 8,221 מ"ר; בגוש 17677, ח"ח 12 

)לשעבר ח"ח 1(, בשטח של 8,616 מ"ר.

י"ח באב התשע"ו )22 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה משגב  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק 

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 מס'  לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ובהתאם לתכנית מס' לד/751,  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6354, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1816 עמ'  התשע"ב, 
לתכנון ולבנייה לוד, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,2449 עמ'  התשע"ו,   ,7178 הפרסומים  בילקוט 
פרסום  מיום  לוד  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בלוד, שכונת גני אביב, המזוהה כגוש 3969,   
חלקה 95 בשלמותה; הייעוד: שצ"פ ושב"צ.

ח' באלול התשע"ו )11 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

יאיר רביבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה לוד  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נס/105/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4549, 
התשנ"ז, עמ' 4698, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ציונה,  נס  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
הפרסומים 4698, התשנ"ט, עמ' 482, תהיה לקניינה  בילקוט 
הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;68 ח"ח   ,3753 כגוש  המזוהה  ציונה,  בנס  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שצ"פ.

ח' באלול התשע"ו )11 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

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

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ-2579-46, 
הפרסומים 4097, התשנ"ג, עמ' 2111, מצהירה בזה הוועדה 
לסעיף  בהתאם  תל–אביב-יפו,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2 
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6942, התשע"ה, עמ' 1817, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, ששטחה 6,525 מ"ר, המזוהה   
החלקה  ו–7   5 סעיף  לפי  )בהודעה   168 ח"ח   ,6137 כגוש 

הופקעה בשלמות(.

ט' באלול התשע"ו )12 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/569/א, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2880, התשמ"ג, עמ' 657, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
 19 לסעיף  בהתאם  עארה,  עירון-ואדי  ולבנייה  לתכנון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7290, התשע"ו, עמ' 8042, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

כפר קרע מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר קרע, המזוהה כגוש )לא מוסדר(, בשטח   
-204.966 אורך  קואורדינטות  בין  המתוחם  צפוף,  בנוי 

205.125, לבין קואורדינטות רוחב 712.230-712.133; הייעוד: 
צורך ציבורי של דרך.

ג' באלול התשע"ו )6 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

נאדר יונס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/1002ב, 
הפרסומים 1722, התשל"א, עמ' 1751, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3796, התש"ן, עמ' 3786, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6360 -  

ייעודשטחחלקה

דרך3355

דרך + שצ"פ3489

דרך7791

דרך80110

ד' באלול התשע"ו )7 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה פתח תקווה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1255, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1160, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1314 עמ'  התשכ"ה, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  תקווה,  פתח  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 5468, התשס"ו, עמ' 782, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נס/92, שהודעה בדבר 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3529, התשמ"ח, עמ' 872, 
ציונה,  נס  ולבנייה  הוועדה המקומית לתכנון  בזה  מצהירה 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
התשע"ה,   ,6999 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים 
נס  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,3917 עמ' 

ציונה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;478 ח"ח   ,3637 כגוש  המזוהה  ציונה,  בנס  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך משולבת.

ט' באלול התשע"ו )12 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  פת/563,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 999, התשכ"ג, עמ' 
פתח  ולבנייה  לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  925, מצהירה 
תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
7304, התשע"ו, עמ' 8740, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' רוטשילד, גוש 6375, ח"ח 38 -  

בשטח של 50 מ"ר, הייעוד: דרך;  

בשטח של 252 מ"ר, הייעוד: שצ"פ.  

ט"ז באלול התשע"ו )19 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה פתח תקווה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעכו, גוש 18019 -  

חלקה 
)בשלמות(

שטח
במ"ר

ח"ח
ייעודלשעבר

שב"צ33215,20015

33 בגוש 333681
18051

שב"צ

דרך33434012

שב"צ14, 3353,27522

שב"צ3361,48912

שצ"פ3371,42715

שצ"פ3381,02712

שצ"פ33965012

שצ"פ34088013

דרך ושצ"פ34118312

שצ"פ34263514

שצ"פ3431,7833

שצ"פ3, 344686

שצ"פ3, 3451,7656

שצ"פ12, 3462,24422

שצ"פ34779112

34843,184 ,13 ,12 ,10
25 ,23 ,15

פארק
וגן ציבורי

דרך3493,59112

דרך12, 13, 3507,47224

דרך3, 3513,1966

דרך14, 3521,39022

דרך35394812

דרך14, 3542,60415

דרך3552,34913

דרך3562,01313

דרך3571,56813

דרך3581,34013

דרך3591,00412

דרך3601,0956

דרך3613306

דרך3622336

דרך3633523

דרך3643523

תיאור הקרקע -  .2

פתח תקווה, גוש 6364, ח"ח 178 )לשעבר ח"ח 57(, בשטח   
של 46 מ"ר; הייעוד: דרך.

ב' באלול התשע"ו )5 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/14507, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5559, 
התשס"ו, עמ' 4447, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עכו, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
לקניינה  תהיה   ,7733 עמ'  התשע"ה,   ,7086 הפרסומים 
זו  הודעה  פרסום  מיום  עכו  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כגוש 18017, ח"ח 16, 19, 21,   
.63 ,61

ה' באלול התשע"ו )8 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

זאב נוימן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/17857, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6222, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3596 עמ'  התשע"א, 
לתכנון ולבנייה עכו, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,8736 עמ'  התשע"ו,   ,7304 הפרסומים  בילקוט 
פרסום  מיום  עכו  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

הודעה זו ברשומות.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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חלקה 
)בשלמות(

שטח
במ"ר

ח"ח 
ייעודלשעבר

שביל51736717

שביל518182164

שביל519363164

שביל165, 520272166

שביל52127217

דרך17, 5227,524189

52316,245 ,181 ,167
 ,190 ,189

191

דרך

דרך167, 524611191

דרך5253,21717

5266,256 ,163 ,17
 179 ,164

דרך

5272,831 ,166 ,165
189

דרך

5283,100 ,165 ,163
189 ,179

דרך

דרך5292,49417

שצ"פ53040617

שצ"פ5311,13317

שצ"פ5321,62417

שצ"פ533238164

שצ"פ534365164

שצ"פ5353,629165

536467 ,181 ,167
191

שצ"פ

שצ"פ167, 537378175

שצ"פ171, 538731190

שצ"פ539327171

שצ"פ5401167

5415,290 ,165 ,17
 ,180 ,168

186

שצ"פ

שצ"פ5422,235181

ה' באלול התשע"ו )8 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

זאב נוימן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  

חלקה 
)בשלמות(

שטח
במ"ר

ח"ח
ייעודלשעבר

דרך3653526

דרך3663653

דרך3673523

דרך13, 3681,70114

דרך13, 3691,58814

דרך3701,37013

דרך13, 3711,37624

דרך3721,26712

ה' באלול התשע"ו )8 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

זאב נוימן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/17856, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6131, 
התש"ע, עמ' 4587, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עכו, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 7304, התשע"ו, עמ' 8737, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעכו, גוש 18019 -  

חלקה 
)בשלמות(

שטח
במ"ר

ח"ח 
ייעודלשעבר

שב"צ5103,245181

שב"צ167, 51112,103175

171 בגוש 5121,979
 18019

חלקה 64 
בגוש 18105

שב"צ

שביל51318217

שביל51418217

שביל51518217

שביל51636317
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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תיאור הקרקע -  .2

 ;66 1839, חלקה  גת, המזוהה כגוש  חטיבת קרקע בקריית   
הייעוד: דרך.

ט"ו באלול התשע"ו )18 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריית גת  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 131/03/9, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4596, 
התשנ"ח, עמ' 908, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
19 לפקודת הקרקעות  גת, בהתאם לסעיף  קריית  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,7659 עמ'  התשע"ו,   ,7281 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קריית גת מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 70 ח"ח   ,1839 כגוש  המזוהה  גת,  בקריית  קרקע  חטיבת   
)לשעבר ח"ח 3, 23-18(; הייעוד: דרך קיימת ומוצעת.

ט"ו באלול התשע"ו )18 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריית גת  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 9/במ/33, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3894, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2898 עמ'  התשנ"א, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גת,  קריית  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,1448 עמ'  התשע"ו,   ,7156 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קריית גת מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,1/140/02/9
הפרסומים 6662, התשע"ד, עמ' 256, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  גת,  קריית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7263, התשע"ו, עמ' 6084, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קריית גת מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקריית גת, המזוהה כ-  

)לשעבר   170 חלקה   ,7289 גוש   ;33-29 חלקות   ,7290 גוש   
גוש 3080, ח"ח 2, 4, 10-7, 16, 22-20(; מגרשים: 806-801; 

הייעוד: מבנים ומוסדות ציבור לחינוך;

 49-34 חלקות   ,7290 גוש   ;183-171 חלקות   ,7289 גוש   
22-20(; מגרשים:   ,16  ,10-7  ,4  ,2 3080, ח"ח  גוש  )לשעבר 

914-901, 923-919, 930-925; הייעוד: שטח ציבורי פתוח;

 ,4  ,2 ח"ח   ,3080 גוש  )לשעבר   201-194 חלקות   ,7289 גוש   
10-7, 16, 22-20(; הייעוד: דרך משולבת;

 73-57 חלקות   ,7290 גוש   ;193-188 חלקות   ,7289 גוש   
הייעוד:   ;)22-20  ,16  ,10-7  ,4  ,2 ח"ח   ,3080 גוש  )לשעבר 

דרכים.

ט"ו באלול התשע"ו )18 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

אברהם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריית גת  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 9/בת/11, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4413, 
התשנ"ו, עמ' 3462, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
19 לפקודת הקרקעות  גת, בהתאם לסעיף  קריית  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,7424 עמ'  התשע"ו,   ,7275 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קריית גת מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור.  .3
הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל–2359 מ"ר )מהם   .4

1918 מ"ר שטחים עיקריים ו–441 מ"ר שטחי שירות(.
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.  .5

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בשטח.   .6

מס'  פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7078, עמ' 7464, בתאריך 20.7.15. 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים, 
במשרדי  וכן   .02-6297160/1 טלפון  ירושלים   ,1 ספרא  כיכר 
הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .02-6290263 טלפון:   ,91010
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0257477

שם התכנית: הרחבת יח"ד ברח' הרקפת 7, עיר גנים, 
ירושלים

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

 .101-0257477
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

 1035 ביטול  
2561 ביטול  

5166 ב' כפיפות  
 62 ביטול 

מק/ 5022 א'  כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: עיר גנים רחוב: הרקפת 7 

 X: 215900 קואורדינטת
Y: 629000 קואורדינטת

גושים וחלקות:
גוש: 30438 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 30 

מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד ברח' הרקפת 7, עיר גנים, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים מיוחד למגורים ב'   .1

 ,7 הרקפת  שברח'  בבניין  בנייה  לתוספת  בינוי  קביעת   .2
בהתאם לנספח הבינוי, וכמפורט להלן:

 +  5.60 במפלס  חדשה  קומה  לתוספת  בינוי  קביעת  א. 
הרחבת  לשם   ,2.80+ במפלס  מרפסות  של  ותוספת 

יחידות הדיור הקיימות במפלס +2.80.
ו–2.80  קביעת בינוי לתוספות בנייה במפלסים +0.00  ב. 
שירות  משטחי   2.80- במפלס  שטחים  הסבת  והתרת 
הקיימות  הדיור  יחידות  הרחבת  לשם  למגורים, 

במפלס +0.00.

תיאור הקרקע -  .2

 58 חלקה   ,1534 כגוש  המזוהה  גת,  בקריית  קרקע  חטיבת   
)לשעבר חלק מגוש 1565(; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

ט"ו באלול התשע"ו )18 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4(

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריית גת  

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
התשע"א,   ,6246 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה   ,1943 ציבור(, 
עמ' 4557, לעניין תכנית מס' שה/מק/11/69, בסעיף 2, תיאור 

הקרקע, בטבלה, בגוש 6846 -

לצד חלקה "88" צריך להיות "חלק מחלקה";  )1(

לצד מגרש "8200" צריך להיות "חלק ממגרש".  )2(

)חמ 3-4(

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0097097

שם התכנית: הרחבות יח"ד ברח' המ"ג 33, רוממה, 
ירושלים

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

 .101-0097097
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

 4831 שינוי  
 62 ביטול 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: רוממה רחוב: המ"ג 33 

 X: 218950 קואורדינטת
Y: 633600 קואורדינטת

גושים וחלקות:
גוש: 30234, מוסדר, חלקות בשלמותן 32, חלקות בחלקן 87 

מטרת התכנית:
רח'  בשטח,  הקיימות  הבנייה  הכשרת  תוך  יח"ד,   2 הרחבות 

המ"ג 33, רוממה, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד הקרקע מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'.   .1
קביעת בינוי להרחבת 2 יח"ד, הקיימות במפלס +2.72, ע"י   .2
תוספת בנייה וע"י הסבת שטחי שירות קיימים למגורים, 

בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.
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הגבהת גובה הבניינים המאושר עפ"י תכנית 5934, ב–1.30  ב. 
שבת  פיקוד  עם  חשמליות  מעליות  לאפשר  בכדי  מ', 

הלכתי, בהתאם לנספח הבינוי.
הגדלת מס' יח' הדיור המירבי מ–158 יח"ד ל–161 יח"ד. ג. 

קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.  ד. 

מס'  פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7297, עמ' 8319, בתאריך 4.7.16. 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים, 
במשרדי  וכן   .02-6297160/1 טלפון  ירושלים   ,1 ספרא  כיכר 
הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .02-6290263 טלפון:   ,91010
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה ירושלים  

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי תל–אביב - יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת בסמכות 
הועדה המקומית

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
 507-0320242 מס'  תכנית  הפקדת  בדבר   התשכ"ה-1965, 
שרת  נוה  ותרבות  חינוך  מתחם  יעוד  שינוי   - תא/מק/4439 

בסמכות הועדה המקומית.

אלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלק מגוש מוסדר 6338, חלקה בשלמות 117, חלקה בחלקן 67

מיקום/כתובת: 
רחוב ראול וולנברג

מטרת התכנית:
בשכונת  הקיים  והדת  הספורט  החינוך,  מבני  מתחם  הרחבת 
השכונה  של  הציבור  לצרכי  מענה  שייתן  באופן  שרת  נווה 
ידי שינוי חלק מהיעוד המאושר משטח  זאת על  המתחדשת, 
קביעת  ציבור,  ומוסדות  למבנים  שטח  לייעוד  פתוח  ציבורי 

הוראות בינוי וקביעת זיקת הנאה לכלי רכב.

עיקרי התכנית:
הגדלת שטח למבנים ומוסדות ציבור והקטנת שטח ציבורי   .1

פתוח לפי סעיף 62א)א1()5( לחוק.
קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב בשצ"פ מרחוב ראול   .2

וולנברג לתאי שטח 1,2 לפי סעיף 62א)א()19( לחוק.
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  .3

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

התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

לשימוש   2.50- במפלס  בנייה  לתוספת  בינוי  קביעת  ג. 
מחסנים.

 5.30- במפלס  חדשה  קומה  לתוספת  בינוי  קביעת  ד. 
עבור בניית מחסנים חדשים.

שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מירביים.  .3
הגדלת מס' הקומות המירבי מ–2 קומות מעל קומת מסד   .4
ולשתי  הקובעת  הכניסה  למפלס  מעל  קומות  לשלוש 

קומות מתחת למפלס הכניסה הקובעת.
סה"כ,  מ"ר  ל–3097.80  המירביים  הבנייה  שטחי  הגדלת   .5

מתוכם 2554.65 מ"ר שטח עיקרי, ו–543.15 מ"ר שירות.
בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .6

בשטח.
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה.  .7

קביעת הוראות בגין הריסת חריגות בנייה, גדרות, מדרגות.  .8
קביעת הוראות בגין עצים לשימור.  .9

מס'  פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7149, עמ' 1258, בתאריך 19.11.15. 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים, 
במשרדי  וכן   .02-6297160/1 טלפון  ירושלים   ,1 ספרא  כיכר 
הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .02-6290263 טלפון:   ,91010
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0376129

שם התכנית: מתחם אמקור-רוממה, תוספת קומה 
ויחידות דיור והגבהת חדרי המעליות 

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

 .101-0376129
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

 5934 שינוי  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: רוממה רחוב: אהליאב 

 X: 219175 קואורדינטת
Y: 633350 קואורדינטת

גושים וחלקות:
גוש: 30235 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 294-295 

מטרת התכנית:
תוספת קומה ויחידות דיור בבניין המזרחי והגבהת המעליות 

בכל המתחם, רוממה ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת בינוי לתוספת קומה לבניין המזרחי במתחם הידוע  א. 
כמתחם אמקור, לשם תוספת יחידות דיור חדשות, בהתאם 
וללא הגדלה של שטחי הבנייה המאושרים  לנספח בינוי 

בשטח. 
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מרחב תכנון מקומי בני-ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
בב/מק/3211

שם התכנית: שינוי מיקום יעודי קרקע במתחם בית ספר 
בית יעקב - 501-0319335

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס': בב/מק/3211  תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת 

501-0319335 -

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/105/א, בב/105/ב, בב/105/צ, בב/265

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
4963 מ"ר

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: הרב פוברסקי 11

גושים וחלקות:
גוש: 6192, חלקה/ות: 997,998

מטרות התכנית: 
שינוי במתחם בית ספר בית יעקב עפ"י סעיף 62א)א(:

1. איחוד וחלוקה בהסכמה עפ"י סעיף )1(.
2. קביעת קווי בניין עפ"י סעיף )4(.

3. שינוי במרווח במזערי בין שני הבניינים עפ"י סעיף )4(.
4. שינוי במס' המבנים שמותר להקים על המגרש עפ"י סעיף )7(.

עיקרי הוראות התכנית:
מחלקה  וחלק   997 חלקה  של  בהסכמה  וחלוקה  איחוד    .1
הקרקע  יעודי  מיקום  שינוי  לצורך  מחדש  וחלוקה   ,998
)שטח ציבורי פתוח ומבנים ומוסדות ציבור( עפ"י המסומן 

בתשריט.
ווי הבניין יהיו כמסומן בתשריט וכדלהלן:   .2

לשצ"פ: קוי בניין 0. א.  
למזרח: קו בניין 3.0 מ' ללא שינוי. ב.  

בתא שטח 1 בייעוד מבנים ומוסדות ציבור יהא מותר להקים    .3
מס' בניינים, בשינוי מהוראות תכנית המתאר בב/105/ב.

המרווח המזערי בין הבניינים לא יפחת מ-6.0 מ'.    .4
ניתן לשנות את קווי הבניין שבין הבניינים בתוך המגרש   
מזערי  מרווח  על  שמירה  בתנאי  ציבור  ומוסדות  למבנים 

של 6.0 מ' בין הבניינים.
כל ההוראות של התוכניות התקפות )לרבות לגבי זכויות    .5
בנייה, מס' קומות וכו'( לרבות תוכניות בב/105/ב, בב/105/

השינויים  למעט  המגרשים,  על  יחולו  בב/105/מצ  צת/1, 
שעפ"י תכנית זו.

הבינוי הסופי של בנייני הציבור יתואם עם מה"ע בהיתר    .6
בנייה לרבות לעניין גמר חזיתות, עיצוב אדריכלי וכדו'.

המבנים המסומנים להריסה התשריט יהרסו כתנאי להיתר    .7
פינוי  לעניין  לרבות  לאיכ"ס  היחידה  עם  בתאום  בנייה, 

פסולת הבניין.
דיירי  לטובת  ציבורית  כגינה  יפותחו  הפתוחים  השטחים    .8
הסביבה, עפ"י תכנית פיתוח שתאושר ע"י הועדה המקומית.

עם  בגבול  יהיו  ציבור  ומוסדות  למבנים  השטח  גדרות    .9
השצ"פ שישאר פתוח לציבור.

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

שעליהן היא מסתמכת.

                                                  נתן אלנתן
ממלא מקום יושב ראש ועדת המשנה

                                          לתכנון ובנייה תל אביב-יפו

מרחב תכנון מקומי בני-ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 501-0311043
שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ברח' המכבים 24

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 501-0311043.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ג, בב/534

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
1,560 מ"ר

רשות מקומית: בני ברק
כתובת: המכבים 24

גושים וחלקות:
גוש 6196, חלקה/ות 259 

מטרות התכנית:
הרחבת יח"ד קיימות עד 140 מ"ר עפ"י סעיף 62א)א()12(  .1

שינוי ק.ב. מזרחי צידי מ–3.5 ל–3.15 ]10%[ עפ"י סעיף 62א)א()9(.  .2

עיקרי הוראות התכנית:
שלא  כולל  לשטח  עד  הקיימות  יח"ד  של  הרחבה  תותר    .1
יעלה על 140 מ"ר במסגרת קווי הבניין המותרים ותוכניות 

תקפות.
קו הבניין המזרחי ישונה מ–3.5 ל3.15 ]10%[  .2

לא תותר חלוקת יח"ד שהורחבו עפ"י תכנית זו וזו תהיה    .3
סטייה ניכרת. 

לא תותר העברת שטח שלא נוצל למקום אחר בבניין.    .4
שיהיו  בחזית  למעט  אגפים  תב"ע  עפ"י  יהיו  ההרחבות    .5

באגף שלם.
הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה, לרבות לעניין    .6

שיפוץ הבניין עפ"י הצורך, עיצוב וציפוי החזית וכדו'. 
מיקום החלונות ייקבע בהיתר הבנייה בתאום עם מה"ע.    .7

ההרחבה תיבנה עפ"י ת.י. 413 לרעידות אדמה.    .8
לא תותר בליטה, למעט סוכות, מעבר לקו הבנין המזרחי    .9

שעפ"י תוכנית זו.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   ,4199 עמוד   ,7223 מס'  הפרסומים  ובילקוט   20.3.2016

 7.3.2016

לתכנון  המקומית  הועדה  מבשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, טל' 03-5776487, 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  המחוזית  הועדה  ובמשרדי 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  כל  אביב.  תל   ,125 בגין  דרך 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 
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מרחב תכנון מקומי: טירה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
403-0441717

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

רמלה, מופקדת תוכנית מתאר מקומית הנקראת 403-0441717

המהווה שינוי לתוכניות הבאות: 
טר/במ/3006

השטחים הכלולים בתוכנית ומקום:
ישוב טירה

גושים וחלקות:
גוש 7782 חלקה 7

מטרת התכנית: 
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים ושינוי יעוד וקביעת קווי 

בנייה לפי תשריט. 

עיקרי הוראות התוכנית:  
קביעת קווי בנייה לפי תשריט.  .1

המרת חלק מדרך מאושרת למגורים ג'.  .2
המרת חלק משטח מגורים ג' לדרך חדשה.  .3

שטח  בכל  הבעלים  כל  הסכמת  ללא  וחלוקה  איחוד   .4
התכנית לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן 1.

בתשריט  להריסה  המסומנים  והגדרות  המבנים  הריסת   .5
המצב המוצע .

המרת חלק משטח מגורים ג' לשביל.  .6

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

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

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

שעליהן היא מסתמכת.

מאמון ע' אלחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה אל-טירה  

מרחב תכנון יבנה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
404-0135820

והבנייה  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מרכז  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  יבנה, 
מופקדת תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית מס' 404-0135820

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב: יבנה

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   ,3693 עמוד   ,6992 מס'  הפרסומים  ובילקוט   18.2.2015

 19.2.2015

לתכנון  המקומית  הועדה  מבשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, טל' 03-5776487, 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  המחוזית  הועדה  ובמשרדי 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  כל  אביב.  תל   ,125 בגין  דרך 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה בני ברק  

מחוז מרכז

מרחב תכנון מקומי אלעד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 422-0276857
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 422-0276857 
גבירול  אבן  לביהכ"נ  קומה  והוספת  תכסית  בנין  קו  שינוי   - 

אל/מק/195 /3 /21.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי גז/במ/3/195

שינוי אל/25/195
שינוי אל/מק/4/3/195

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: אלעד

אבן גבירול, אלעד

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 5760 מחלקה: 17 עד: 17 בשלמות

גוש: 5760 מחלקה: 37 עד: 37 חלקי

מטרות התכנית: 
שינוי קווי בניין תכסית ותוספת קומה לביהכ"נ.

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת קווי בניין חדשים לבנייה, 3 מ' במקום 5, לצד צפון,   .1
3 מ' במקום 4 מ' לצד דרום ומזרח, וקו בנין 0 במקום 4 לצד 

מערב.
תוספת קומה.   .2

שינוי תכסית במקום 50% ל–72%.   .3
קביעת הוראות להריסת מבנים וחלקי מבנים.   .4

נפוץ  עיתון  בעיתונות:  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
"מעריב הבוקר" בתאריך 17.03.16 , עיתון נפוץ "מעריב המגזין" 
בתאריך 17.3.16, עיתון מקומי "פותחים שבוע" בתאריך 17.3.16 

ובילקוט פרסומים מס' 7261, עמ' 5946, בתאריך 9.5.16.

התכנית נקבעה שאינה טעונה אישור השר לפי סעיף 109. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   ,1 גאון  נסים  רח'  אלעד,  ובנייה 
טלפון:  רמלה,  הממשלה  קרית   ,91 הרצל  כתובת:  מרכז,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .08-9788444

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

אברהם שטרן  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה אלעד  
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ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
הועדה  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בקרקע,  מעוניין  כל   ,www.kfar-saba.muni.il. המקומית 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבנין 
ידי התכנית, וכן, כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ובנייה )לידי מח' תכנון(, כתובת: ויצמן 137, כפר סבא, 
יומצא למשרדי הוועדה  טלפון: 09-7649177. העתק התנגדות 

המחוזית )כתובת: שד' הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9270170(. 

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

תשמ"ט- 1989.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 405-0425470
והבנייה,  בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
כפר-סבא, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז, 

מופקדת תכנית שינוי מתאר מס' 405-0425470.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: כפר סבא

יישוב: כפר סבא, רחוב: ישעיהו מס' בית: 27 

גושים וחלקות: 
גוש: 7593, חלקה: 70, חלקי/שלם: שלם

מטרות התכנית:
שינוי בקו בנין קדמי . מוצע כמסומן בתשריט במקום 4.0 מ'. - 
לצורך אישור מצב קיים בקרקע. ע"פ סעיף 62א)א( סעיף קטן 4 

בחוק. 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקו בנין קדמי. מוצע כמסומן בתשריט, ע"פ סעיף 62א)א( 

סעיף קטן 4 בחוק. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
הועדה  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בקרקע,  מעוניין  כל   ,www.kfar-saba.muni.il. המקומית 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבנין 
ידי התכנית, וכן, כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ובנייה, )לידי מח' תכנון( כתובת: ויצמן 137, כפר סבא, 
יומצא למשרדי הוועדה  טלפון: 09-7649177. העתק התנגדות 

המחוזית )כתובת: שד' הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9270170(. 

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

תשמ"ט- 1989.

גושים וחלקות: 
גוש: 5377 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 39 עד: 39, חלקי/שלם: שלם

עיקרי הוראת התכנית 
שינוי בקו בניין צפון מזרחי מ 5.0 המותרים ל 3.85מ. 

שינוי בקו בניין צפוני מ 5.0 מ ל 3.3מ. 
שינוי בקו בניין מערבי מ5.0 מ ל 2.80מ 

שינוי בקו בניין דרום מערבי מ 3.0 מ ל 2.65 מ 
שינוי בקו בניין דרום מזרחי מ 5.0 מ ל 3.3 מ 

הגדלת שטח עיקרי מ 1040 מ"ר ל כ 1200 מ"ר 

מטרת התכנית 
עיקריים  בשטחים  בנייה  זכויות  ותוספת  בניין  בקווי  שינויים 

בבנייה טורית בת 8 יח"ד. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים מיום פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שד'דואני 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .089433383 טלפון:  יבנה,   3
 91 הרצל  רח'  מרכז,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 

רמלה.

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

תשמ"ט-1989.

צבי גוב ארי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה יבנה  

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
405-0326710

והבנייה,  בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
כפר-סבא, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז, 

מופקדת תכנית שינוי מתאר מס' 405-0326710.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: כפר סבא

יישוב: כפר סבא, רח': חצרות הדר, מס' בית: 5 

גושים וחלקות: 
גוש: 6428, חלקה: 112, חלקי/שלם: שלם

מטרות התכנית:
שינוי בקו בנין צדדי )מערבי( מוצע 2.0 מ' במקום 4.0 מ'. עבור 

מיקום מהלך מדרגות לדירה בקומה א.ע"פ סעיף 62א)א(4. 
שינוי בקו בנין אחורי )דרומי( מוצע 2.20 מ' במקום 6.0 מ'. 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקו בנין צדדי )מערבי( מוצע 2.0 מ' במקום 4.0 מ'.עבור 

מיקום מהלך מדרגות לדירה בקומה א.-ע"פ סעיף 62א)א(4. 
שינוי בקו בנין אחורי )דרומי( מוצע 2.20 מ' במקום 6.0 מ'. 
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תוספת 2696 מ"ר שטחי בנייה על קרקעיים:   .3
904 מ"ר מכח תמ"א 38 א.    

1456 מ"ר )המהווים 48.5%( עפ"י סעיף 62א )א1( )1(  ב.    
)א( )2(

336 מ"ר שטח למרפסות מכח התקנות ג.    
סעיף  עפ"י  קרקעי  תת  שרות  שטח  מ"ר   976.4 תוספת    .4 

62א )א1( )8(
שינוי קווי בנין: קו בנין צדדיים מ–6.6 מ' ל–2.7 מ'/4.0 מ' 4.5    .5

מ' ואחורי מ–6.8 מ' ל–5.4 מ' עפ"י סעיף 62א )א( )4(
הבלטת מרפסות עד 2.5 מ' מעבר לקו בנין קדמי.   .6

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

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

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

תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
408-0349589

נת/מק/35/548/א' - בית מזרחי - תוספת יח"ד 
והבלטת מרפסות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965 , כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז וועדה 

מחוזית מרכז מופקדת תוכנית מפורטת: מס' 408-0349589 

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי נת/100/ש/1

שינוי נת/7/400
שינוי נת/35/548

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
רשות מקומית - נתניה.

רחוב: שד בן אב"י 15, נתניה 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8259 חלקות במלואן: 129

עיקרי הוראות התכנית:
סעיף  עפ"י  אחורי,  בניין  מקו  מ'   1.2 עד  מרפסות  הבלטת    .1

62א)א()9( לחוק.
סעיף  יח"ד,עפ"י  ל–16  יח"ד  מ–15  שינוי  יח"ד  תוספת    .2 

62א)א()8( לחוק.
ל–10  מגורים  קומות  מ–9  שינוי  אחת,  קומה  של  תוספת    .3

קומות מגורים, עפ"י סעיף 62א)א()4א( לחוק.

 8.30 משעה  א,ד,ה  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע  מעוניין  כל   16.00 עד   12.00 משעה  ב,  וביום   11.30 עד 

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 405-0363804
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965 , בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 405-0363804.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: כפר סבא

יישוב: כפר סבא, רחוב: בקעת יבנאל מס' בית: 1 

גושים וחלקות: 
גוש: 7606, חלקה: 115, חלקי/שלם: שלם

מטרות התכנית:
תוספת שטח עיקרי בדירות מס' 1, ו–2 בדירות גן בבנין מגורים 

קיים. לכל דירה מוצע 16 מ"ר. 

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת 32 מ"ר שטח ל–2 דירות גן בבנין מגורים קיים, דירות 1 ו–2.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
, בתאריך  27/05/2016 ובילקוט פרסומים מס' 7278 עמוד 7544 

.06/06/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה, ועדה מקומית כפר סבא כתובת: ויצמן 137, כפר סבא, 
שד'  כתובת:  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   09-7649177 טלפון: 
הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9270170. כל המעוניין רשאי לעיין 
בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה כפר סבא  

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
408-0337469

נת/מק/17/801 - תוספת זכויות - רח' אוסישקין 18
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965 , כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז וועדה 

מחוזית מרכז מופקדת תוכנית מפורטת מס' 408-0337469 

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי לתוכנית :

שינוי נת/100
שינוי נת/100/ש/1

שינוי נת/114
שינוי נת/7/400

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
רשות מקומית - נתניה.

רחוב: אוסשקין 18, נתניה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8263 חלקות במלואן: 52

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת יח"ד מ–14 ל–28 יח"ד עפ"י סעיף 62א)א()8( ותמ"א 38   .1
תוספת קומות מ–מרתף + 5 ק' ע"ע + יציאה לגג ל–2 קומות    .2
מרתף + קומת כניסה גבוהה חלקית הכוללת ק. ביניים + 

14 קומות + גג טכני עפ"י סעיף 62א)א()4א(
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שם,  שיכללו  המתנגד  פרטי  התכנית  מס'  את  לציין  יש  עו"ד 
כתובת, טלפון ונייד.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מפורטת מס' 
413-0395814 רצ/מק/4/106/1 - הוראות לבקשות 
לחיזוק בפני רעידות אדמה בדרך של הריסה ובנייה 

מחדש
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לציון,  ראשון 
 413-0395814 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מרכז   מחוז 
רצ/מק/4/106/1 - הוראות לבקשות לחיזוק בפני רעידות אדמה 

בדרך של הריסה ובנייה מחדש.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
לתכנית תמ"א 38

יחס לתוכניות: 
תמ"א 38 - שינוי 

גבולות: 
כל תחום הרשות

חלקות בשלמותן:
כל תחום הרשות

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת מס' מירבי של יחידות דיור.  .1

קביעת גודל דירה ממוצעת.  .2

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית.  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה, הכרמל  בעתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
העתק   ,03-9547905 פקס:   03-9547577  : טלפון  ראשל"צ,   20
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, 

קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 9788444-08.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 
בתצהיר  המלווה  ההתנגדות  בכתב  תשמ"ט-1989.  עבודתו(, 
שם,  שיכללו  המתנגד  פרטי  התכנית  מס'  את  לציין  יש  עו"ד 

כתובת, טלפון ונייד.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מפורטת מס' 
413-0441014 רצ/מק/2/150/1 - שכונת נרקיסים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לציון,  ראשון 
 413-0441014 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מרכז   מחוז 

רצ/ מק/2/150/1 - שכונת נרקיסים

בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
מבין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
 09-8603170 טלפון:  נתניה,  ספיר,  ק.  אזה"ת   ,6 הצורן  ובנייה, 
ערר   / המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  התנגדות  העתק 

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

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

תשמ"ט - 1989.

                                            שירי חגואל סיידון
ממלאת מקום יושב ראש ועדת המשנה

                                                לתכנון ובנייה נתניה

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מס' 
רצ/ מק/3/81/1 - 413-0385757

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לציון,  ראשון 

מרכז מופקדת תכנית מתאר רצ/ מק/3/81/1, 413-0385757

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ/ 1/1

רצ/ 81/1

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון
שכונת האירוס, רחוב: הרצל

חלקות בשלמותן:
גוש: 3925 חלקי חלקות: 750,756,758 

מטרת התכנית:
הסדרת דרך ליציאה משכונת האירוס לשד' הרצל

עיקרי הוראות התכנית:
הארכת דרך בתוואי מאושר וחיבורה לדרך מאושרת על חשבון 
 )5( )א1(  ו–62א   )2( )א(  62א  סעיפים  לפי  ושב"צ  הקטנת שצ"פ 

לחוק התכנון והבנייה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית.  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה, הכרמל  בעתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
העתק   03-9547905 פקס:   9547577-03  : טלפון  ראשל"צ,   20
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית)כתובת: הרצל 91, 

קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 9788444-08.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 
בתצהיר  המלווה  ההתנגדות  בכתב  תשמ"ט-1989.  עבודתו(, 
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המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ/ //174  שינוי לתוכנית 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון

כתובות: רח' דוידזון 1 פינת פופל 1, ראשון לציון.

חלקות בשלמותן:
גוש: 3939, חלקות: 290,314.

עיקרי הוראות התכנית:
תוך  ומגורים  שצ"פ  בין  שטחים  והחלפת  וחלוקה  אחוד   .1

שמירה על השטח הכולל של השצ"פ.
קביעת קווי בנין לפי המצב הקיים.  .2

החלפת שטחים בין שצ"פ למגורים בשטח של 90 מ"ר.  •
שינוי קווי בנין לפי סעיף 62א)א()4( לחוק עפ"י המצב   •

הקיים בשטח.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 17.3.16 
ובילקוט הפרסומים מס' 7227, עמ' 4267 בתאריך 13.2.16

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 9547577-03 טלפון:  ראשל"צ,   20 הכרמל  ראשל"צ,  ולבנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז מרכז, כתובת: הרצל 91, קרית 
ממשלה, רמלה, טלפון: 9788444-08. כל המעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תוכנית שינוי למתאר מס' 
רח/414-0249615 

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

414-0249615, רח/מק/25/1300 - ברנר 3. 

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

שינוי ל רח/רח / 1300 
שינוי ל רח/רח / 2000 / ב / 1 

כפיפות ל רח/רח / 2000 / ג / 2 
שינוי ל רח/רח / מק / 2000 / ב / 2 

כפיפות ל רח/רח / מק / 2000 / ב / 5 
כפיפות ל רח/רח / מק / 2000 / ג / 3 

כפיפות ל רח/תמא / 4 / 2 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: רחובות
רחוב: ברנר מס' בית: 3

גבולות התכנית:
גוש: 3701 מחלקה: 872 עד: 872 שלם 

מטרת התכנית: 
תוספת שטח למרתף בבניין קיים והגדרתו כמשרד לבעל    .1

מקצוע חופשי, הצמוד לדירה קיימת בבניין. 
הגדלת שטח דירות קיימות בבניין.    .2

קביעת זכויות והוראות בנייה.    .3

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית: 413-0180570 רצ/150/1

יחס לתוכניות: 
תמ"א 1/12 - כפיפות

תמ"א 23 - כפיפות
תמ"א/23/א/4 - כפיפות

תמ"א/23/א/2/4 - כפיפות
תמ"א 35 - כפיפות

תממ/21/3 - כפיפות
תמ"א/2/4 - כפיפות

רצ/1/1 - שינוי 
רצ/2/36/15/1 - כפיפות

רצ/15/22/1 - שינוי 
413-0180570 - כפיפות

גבולות: 
בהמשך רח' ירושלים בתחום מחנה צריפין המתפנה.

חלקות בשלמותן:
גוש: 4237, ח"ח: 7

גוש: 4240 חלקות 3, 4, 9, 10, 15, 20, 27, 28, 32, 43, ח"ח 1, 2, 5-7, 
.42 ,36 ,34 ,33 ,31 ,24 ,16 ,14 ,11

גוש: 4241, ח"ח 5-7, 9, 26, 136, 140, 142, 144, 301

עיקרי הוראות התכנית:
הוספת שבילים ירוקים וקביעת הוראות לשבילים ירוקים 

קביעת קווי בניין לפי סעיף 62א)א()4( לחוק.
שינוי ו/או הרחבה ו/או הארכה של דרכים קיימות לפי סעיף 
62א)א(2 ושינוי גיאומטרי במגרשים ביעודים אחרים ללא שינוי 

בגודלם או בזכויות הבנייה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית.  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה, הכרמל  בעתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
העתק   03-9547905 פקס:   03-9547577  : טלפון  ראשל"צ,   20
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, 

קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 9788444-08.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 
בתצהיר  המלווה  ההתנגדות  בכתב  תשמ"ט-1989.  עבודתו(, 
שם,  שיכללו  המתנגד  פרטי  התכנית  מס'  את  לציין  יש  עו"ד 

כתובת, טלפון ונייד.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מס' 
רצ/מק/5/174 - 413-0268300

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מס' רצ/ מק/5/174 

413-0268300 -
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בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   ,4203 עמוד   ,7223 מס'  פרסומים  ובילקוט   17/3/2016

7/3/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה "גזר". כתובת: בית חשמונאי ד.נ. שמשון 99789 - טלפון: 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   ,08-9274082

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

פטר וייס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה גזר  

מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
424-0406918

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ובנייה מחוז  חבל מודיעין, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
 -  424-0406918 מס'  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת   מרכז, 

חמ/מק/28/566 ניוד זכויות בנייה מחלקה 38 לחלקה 117. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי גז/566

כפיפות תמא/2/4
כפיפות גז/מק/1/566

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חבל מודיעין

קש"ת פארק תעסוקה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6832 חלקות במלואן: 117

גוש: 6832 חלקי חלקות: 38, 96, 97, 98, 112

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי זכויות מחלקה 38 )מגרש 14( לחלקה 117 ) מגרש 211(.>!

מטרת התכנית:
מבלי  אחת,  בתוכנית  המותרים  הבנייה  שטחי  חלוקת  שינוי 
בתוכנית  לבנייה  המותר  הכולל  השטח  כל  סך  את  לשנות 
ובתנאי שהשטח הכולל המותר לבנייה, בכל ייעוד קרקע, לא 

יגדל ביותר מ–50%, ע"פ סעיף 62 א. )א( )6( לחוק.
שינוי המבוקש הינו העברת 1587 מ"ר שטחים עיקריים ו–246 
מ"ר שטחי שירות מתא שטח מס' 2 )נביעות - חלקה 38, מגרש 

14( לתא שטח מס' 1 )תנובות קש"ת - חלקה 117, מגרש 211(

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
חבל מודיעין, כתובת: רח' מודיעים 10 שוהם ד.נ. מרכז 73100, 
טלפון: 03-9722887. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה 

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

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

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטח למרתף בבניין קיים והגדרתו כמשרד לבעל    .1
לפי  בבניין  קיימת   5 מס'  לדירה  הצמוד  חופשי,  מקצוע 

סעיף 62א)א(11. 
תוספת שטח עיקרי של 85.79 מ"ר לפי סעיף 62א)א(16)א( )1(.   .2
שינוי בקווי בניין צדיים למחסנים בקומת המרתף, כך שקו    .3

בניין צידי יהיה 0 מ' במקום 4 מ' לפי סעיף 62א)א(4. 
שינוי בקו בניין אחורי, להסדרת מצב קיים, כך שקו בניין    .4

צידי יהיה 5.77 מ' במקום 6 מ' לפי סעיף 62א)א(4. 
קיים, למרפסות כך  בניין קדמי, להסדרת מצב  שינוי בקו    .5

שקו בניין יהיה 2.75 מ' לפי סעיף 62א)א(4. 
שינוי בקווי בניין צדיים למרפסות כך שקו בניין יהיה 2.70    .6

מ' לפי סעיף 62א)א(4. 

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעתונים ביום 26/05/2016 
ובילקוט הפרסומים 7278 בעמוד, 7550 בתאריך 06/06/2016 

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

האמורים פתוחים לקהל .

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה רחובות  

מרחב תכנון מקומי גזר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
426-0348722 )גז/מק/44/28(

נמסרת בזו הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 426-0348722 

)גז/מק/44/28( - נוף איילון. גרסאות תשריט 12, תקנון 13.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  
גז/39/28   שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: נוף איילון

x 198780 :קואורדינטה
 641437y :קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 5720, מוסדר, חלקה: 133

מטרת התכנית:
שינוי בקו בנין אחורי לבית מגורים קיים.

שינוי בקווי בנין למרפסת + גג רשת בחזית קדמית.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בקו בנין אחורי לבית קיים 2.87 מ' במקום 4 מ' המותרים 

עפ"י סעיף 62 א )א( סעיף קטן 4.
שינוי בקו בנין קדמי למרפסת + גג רשת 1.68 מ' ו- 2.08 מ' עפ"י 

סעיף 62 א )א( סעיף קטן 4.
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גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 15173 חלקי חלקה: 25 

עיקרי הוראות התוכנית :
שינוי קו בנין אחורי מ–5 מ' ל–3 מ'.   .1

שינוי קו בנין צידי מ–4 מ' ל–3 מ'.   .2
הריסת מחסן החורג מגבול המגרש.  .3

שינוי גודל מזערי למגרש.    .4

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7820, בתאריך  7285, עמוד  ובילקוט פרסומים מס'   10/06/2016

 .19/06/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה ועדה מקומית טבור הארץ ת.ד. 508, טל' 04-6739526 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז משרד הפנים ועדה מחוזית, 
כתובת: נצרת עלית. טל' 04-6508508. כל המעוניין ראשי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת מס' 
207-0394205

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
צפון,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  טבריה, 

מופקדת תכנית מתאר מפורטת מס' 207-0394205

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 כפיפות ג / 12662 

כפיפות טה / מק / ג / 14 / 287

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית: טבריה.

גושים/ חלקות לתכנית:
 גוש: 15282 חלקי חלקה:35 

עיקרי הוראות התוכנית :
בתאי שטח 101,102 תותר בניית של עד 3 קומות בתחום    .1

התוכנית.
יח"ד   6 וסה"כ  יח"ד   3 בניית  תותר   101,102 שטח  בתאי    .2

בתחום התוכנית.
תוספת של 85 מ"ר לתא שטח 101.   .3
תוספת של 85 מ"ר לתא שטח 102.   .4

קווי בניין כמופיע בתשריט.   .5
חלוקת תאי השטח הינה עבור הוראות הבינוי בלבד.   .6

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
טבריה  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
התנגדות  העתק   04-6739526 טלפון:   ,508 ת"ד  הארץ  טבור 
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: נצרת עלית, טלפון: 

.)04-6506508

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתכמת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 

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

תשמ"ט - 1989. 

שמעון סוסן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה חבל מודיעין  

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס' 
 207-0300053

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

 207-0300053

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 כפיפות ג / 12662 

כפיפות ג / 287

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית: טבריה.

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 15062 חלקי חלקה: 119 

עיקרי הוראות התוכנית :
קביעת שטח בנייה מקסימלי. א.  

שינוי קו בניין. ב. 
שינוי תכסית. ג.  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6097, בתאריך  7263, עמוד  ובילקוט פרסומים מס'   12/02/2016

 .11/05/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה ועדה מקומית טבור הארץ ת.ד. 508, טל' 04-6739526 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז משרד הפנים ועדה מחוזית, 
כתובת: נצרת עלית. טל' 04-6508508. כל המעוניין ראשי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס' 
 207-0390625

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

 207-0390625

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 כפיפות ג / 11764 
כפיפות ג / 18071 

כפיפות ג / 287 
כפיפות ג / 6847 

כפיפות טה / מק / 14 / 287

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית: טבריה.
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גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 15062, חלקי חלקה: 141, 181 

עיקרי הוראות התוכנית :
 תוספת של 118 מ"ר עיקרי

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
טבריה  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
התנגדות  העתק   ,04-6739526 טלפון:   ,508 ת.ד.  הארץ  טבור 
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: נצרת עלית, טלפון: 

.)04-6506508

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

תשמ"ט – 1989.

אליהו זיגדון  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה טבריה  

מרחב תכנון מקומי יקנעם עלית

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
222-0373563

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
תשכ"ה-1965 , בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 222-0373563 

- עץ השקד - איחוד מגרשים בגוש 12740

יזם: עץ השקד ייזום בע"מ

המהווה שינוי לתוכניות הבאות: 
כפיפות ג / 20678 

שינוי ג / 9680 
כפיפות יק / מק / 02 / 297 

כפיפות יק / מק / 40 / 9680 
כפיפות יק / מק / 41 / 9680 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם: 
18513.000 מ"ר

רשות מקומית: יקנעם עילית
כתובת: שכ' שער הגיא 

גושים וחלקות:
גוש: 12740 חלקי/שלם: חלקי, מחלקה: 54 עד: 54 חלקי/שלם: שלם 
גוש: 12740 חלקי/שלם: חלקי, מחלקה: 55 עד: 55 חלקי/שלם: חלקי 
גוש: 12740 חלקי/שלם: חלקי, מחלקה: 56 עד: 61 חלקי/שלם: שלם 
גוש: 12740 חלקי/שלם: חלקי, מחלקה: 62 עד: 62 חלקי/שלם: חלקי 
גוש: 12740 חלקי/שלם: חלקי, מחלקה: 75 עד: 75 חלקי/שלם: חלקי 
גוש: 12740 חלקי/שלם: חלקי, מחלקה: 76 עד: 76 חלקי/שלם: שלם 
גוש: 12740 חלקי/שלם: חלקי, מחלקה: 77 עד: 77 חלקי/שלם: חלקי 
גוש: 12740 חלקי/שלם: חלקי, מחלקה: 80 עד: 80 חלקי/שלם: שלם 

מגרשים: 
30/132, 22/127-22/131, 31/127, צ9, ט1.

עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 
תשמ"ט – 1989.

מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת מס' 
207-0399238

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
צפון,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  טבריה, 

מופקדת תכנית מתאר מפורטת מס' 207-0399238

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 שינוי טה/מק/ג/6724 /1

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית: טבריה.

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 15038 חלקי חלקה: 213 

עיקרי הוראות התוכנית :
שינוי קו בניין אחורי מ–6 מ' ל–4 מ' כולל קו בניין למרפסת    .1

2 מ'.
קביעת קו בניין צדדי צפוני 2 מ'.   .2

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
טבריה  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי   , בעיתונים 
התנגדות  העתק   ,04-6739526 טלפון:   ,508 ת.ד.  הארץ  טבור 
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: נצרת עלית, טלפון: 

.)04-6506508

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

עבודתו(, תשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת מס' 
207-0430405

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
צפון,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  טבריה, 

מופקדת תכנית מתאר מפורטת מס' 207-0430405

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 שינוי 207-0309112 

שינוי ג / 12662 
כפיפות ג / 18071 

שינוי ג / 287

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית: טבריה.
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתוכנית,  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

עבודתו(, התשמ"ט-1989 .

הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
211-0391375

נמסרה בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, 

נצרת מופקדת תכנית מפורטת מקומית מס': 211-0391375

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות: 
ג/10701, ג/11810, ג/3417

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם : 
ישוב : נצרת .

גושים וחלקות:
גוש: 16577, חלק מחלקה 7

מטרת התכנית: 
הגדלת אחוזי בנייה ושינוי בהוראות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית : 
הגדלת שטחי בנייה עיקרי עד 20%, שינוי בקווי בניין לפי קו 

אדום מקווקו בתשריט, הגדלת מס' קומות וגובה מבנה, 
הגדלת מס' יח"ד - 7 יח"ד במקום 4 יח"ד, הגדלת כיסוי קרקע, 

48% במקום 33%.

כל מעוניין ראשי לעיין בתכנית , בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע , בבנין או בכל פרט 
וכן כל   , ידי התכנית  נפגע על  תכנוני אחר הרואה את עצמו 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים 
נצרת  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי   , בעיתונים 
.שכתובתה : ת.ד. 31 מיקוד 16100 טלפון : 04/6459203. המתנגד 
מחוז  המחוזית,  הועדה  למשרדי  התנגדותו  העתק  ימציא 
17000 טלפון  נצרת עילית  קריית הממשלה  הצפון שכתובתה: 

. 04/6508508

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

עבודתו(, התשמ"ט-1989 .

מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
211-0234203

נמסרה בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
נצרת, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס' : 211-0234203

התכנית מהווה שינוי לתכנית : 
ג/4952 

מטרות \ עיקרי הוראות התכנית:
בניין ללא שינוי הוראות  קווי  ושינוי  וחלוקה מגרשים  איחוד 

תכנית ג/9680. 
שינוי בגבולות המגרשים המיועדים למגורים א', ב' ודרכי   .1
גישה על ידי איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ללא שינוי 
בסעיף  האמור  פי  על  קרקע  יעוד  כל  של  הכולל  בשטח 

62א)א(1 בחוק התכנון והבנייה. 
שינוי קווי בניין על פי האמור בסעיף 62א)א(4 בחוק התכנון   .2

והבנייה. 
שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית ג/9680 מבלי   .3
לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבנייה בתכנית על 

פי האמור בסעיף 62 א )א( 6 בחוק התכנון והבנייה. 
שינוי הוראת עיצוב אדריכלי.  .4

הסדרת תנועה באזור, קביעת הסדרי תנועה וחניה.   .5

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23/06/2016 ובילקוט הפרסומים מס' 7297 בתאריך 4/07/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
04-9596095 פקס  1, טלפון:  רח' צאלים   , יקנעם עילית  ובנייה 
:04-9591668 דוא"ל: vaada@yoqneam.org.il ובמשרדי הועדה 
המחוזית, נצרת עילית. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רחל בצ'ינסקי  
אדריכלית הוועדה המקומית    
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית  

מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
211-0361618

נמסרה בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, 

נצרת מופקדת תכנית מפורטת מקומית מס': 211-0361618

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות :
ג/12247,נצ/מק/1069

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם : 
ישוב: נצרת .

גושים וחלקות:
גוש 16579, חלק מחלקה 20

עיקרי הוראות התכנית : 
איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה   .1

הקטנת גודל מגרש מינימלי   .2

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע , בבנין או בכל פרט 
וכן כל   , ידי התכנית  נפגע על  תכנוני אחר הרואה את עצמו 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים 
נצרת  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי   , בעיתונים 
.שכתובתה : ת.ד. 31 מיקוד 16100 טלפון : 04/6459203. המתנגד 
מחוז  המחוזית,  הועדה  למשרדי  התנגדותו  העתק  ימציא 
הצפון שכתובתה : קריית הממשלה נצרת עילית 17000 טלפון 

. 04/6508508 :
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גושים וחלקות:
גוש: 16582, חלקות בשלמות 74

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת גודל מגרש מינימלי.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום 18/11/2015 
)תאריך פרסום בעיתון האחרון ( ובילקוט הפרסומים מס' 7261 

בתאריך 9/5/2016 

נצרת,  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 04/6459203  : טלפון   16100 מיקוד:  נצרת   31 ת.ד.   : שכתובתה 
וכן במשרדי הועדה המחוזית , מחוז הצפון שכתובתה : קריית 
הממשלה נצרת עילית 17000 טלפון : 04/6508508 . וכל המעניין 
רשאי לעיין בה, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל .

עלי סלאם  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה נצרת  

מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
215-0356378

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
צפון,  ובנייה מחוז  לתכנון  ובמשרדי הועדה המחוזית  עפולה, 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 215-0356378 - הסדרת מרווחים. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/3759

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עפולה

עפולה עלית פנקס צבי, עפולה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 17762 מחלקה: 14 עד: 14 חלקי
גוש: 17762 מחלקה: 44 עד: 44 חלקי
גוש: 17762 מחלקה: 71 עד: 71 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
כל  וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של  איחוד 

יעוד קרקע, ע"פ סעיף 62א)א()1( של חוק התכנון והבנייה.
62א)א()4( של חוק  בניין הקבוע בתכנית ע"פ סעיף  שינוי בקו 

התכנון והבנייה.
קביעת גבהם של ביניינים ושינוי במס' קומות המותר להקים 
בבניין, בלי לשנות את היקף השטח הכולל המותר לבנייה, ע"פ 

סעיף 62א)א()4א( של חוק התכנון והבנייה.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
- עפולה, רחוב יהושוע 47 , עפולה טלפון: 04-6520344. העתק 
קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

הממשלה - משרד הפנים נצרת עלית , טלפון: 04-6508508(. 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם : 
ישוב : נצרת

גושים וחלקות:
גוש: 17825, חלקי חלקות 192-193, חלקות בשלמות 153-154

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בהוראות הבינוי, תוספת קומות, הגדר קווי בנין.

 29.5.16 ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על   הודעה 
ובילקוט הפרסומים מס' 7319  )תאריך פרסום בעיתון האחרון( 

בתאריך 11.8.16. 

נצרת,  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
וכן   04/6459203 טלפון:   16100 מיקוד:  נצרת   31 ת"ד  שכתובתה: 
במשרדי הועדה המחוזית , מחוז הצפון שכתובתה: קריית הממשלה 
נצרת עילית 17000 טלפון: 04/6508508. וכל המעניין רשאי לעיין בה, 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .

מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :
211-0236943

נמסרה בזה הודעה , בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
נצרת , התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס': 211-0236943

התכנית מהווה שינוי לתכנית :
ג/4952 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם : 
ישוב: נצרת

גושים וחלקות:
 ,168  ,163 192, חלקות בשלמות   ,190 17825, חלקי חלקות  גוש 

184-185 ,172-172

עיקרי הוראות התכנית: 
ניוד שטחים עיקריים, תוספת שטחי שירות בתת הקרקע, שינוי 
קווי בנין תת קרקעיים, הגדלת תכסית הבנייה, איחוד מגרשים 

שהינם בבעלות אחת.

 29.5.16 ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
ובילקוט הפרסומים מס' 7319  )תאריך פרסום בעיתון האחרון( 

בתאריך 11.8.16 . 

נצרת,  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
וכן   04/6459203 : טלפון  מיקוד: 16100  נצרת   31 ת.ד.   : שכתובתה 
במשרדי הועדה המחוזית, מחוז הצפון שכתובתה : קריית הממשלה 
נצרת עילית 17000 טלפון : 04/6508508 . וכל המעניין רשאי לעיין 

בה, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .

מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
211-0288886

נמסרה בזה הודעה , בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
נצרת , התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס' : 211-0288886

התכנית מהווה שינוי לתכנית:
ג/15446, נצ/מק/1102 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם : 
ישוב: נצרת
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: גולן

חד-נס

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 201000 מחלקה: 79 עד: 79 חלקי

מטרות התכנית: 
שינוי קווי בניי בהתאם לבנייה קיימת

עיקרי הוראות התכנית: 
-1 שינוי בקווי בניין קדמי וצדדי ואחורי לפי סעיף 26א)א(4

-2 תוספת אחוזי בנייה בסה"כ 7% לפי סעיף 26א)א(16

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30/06/2016 ובילקוט פרסומים מס', עמוד, בתאריך . 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 04-6969712 טל'   1290000 קצרין  שכתובתה:  גולן,  ובנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון, כתובת: קרית הממשלה 
נצרת עילית, טלפון: 04-6508508. כל המעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

אלי מלכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה גולן  

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
251-0346171

והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' מק/גמ/419/6695 

- שינוי בקווי בניין.

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
רשות מקומית: מ.מ. יבנאל

ישוב: יבנאל 
כתובת: ישוב: יבנאל 

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 17357 )מוסדר(, חלקות בחלקן: 17

עיקרי הוראות התכנית 
מתן לגיטימציה לבנייה הקיימת ע"י הקטנת קווי בניין לפי   .1

תשריט מצב מוצע עפ"י סעיף 62א.)א()4( לחוק.
מתן הקלה ליח' אירוח נוספת עפ"י סעיף 62א.)א()9( לחוק   .2
שאיננה פוגעת בסביבה הקרובה, ועפ"י הוראות סעיף 11 

בתכנית ג/14573.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   ,36 עמ'   ,6657 מס'  הפרסומים  ובילקוט   04/10/2013

 .12/09/2013

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה גליל מזרחי מגדל השעון ת.ד. 515 כפר תבור ובמשרדי 
הועדה המחוזית, כתובת: ק. הממשלה ת.ד. 595 נצרת עילית, 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   ,04-6508555 טלפון: 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה גליל מזרחי  

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

תשמ"ט - 1989. 
שלמה מליחי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה עפולה  

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
261-0388686

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

מחוז צפון, מופקדת תכנית מפורטת מס' 261-0388686. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לתשריט חלוקה מס' ג / 15969

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
שכונת אלקרק שפרטם

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10374 מ חלקה: 12 עד: 12 חלקי
גוש: 10374 מ חלקה: 14 עד: 14 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
הבנייה  קווי  ושינוי  הבעלים  הסכמת  ללא  וחלוקה  איחוד 

והקטנת גודל מגרש מינימלי 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פירסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
"גבעות אלונים" שפרעם ת.ד. 505 , טלפון : 04-9502021 העתק 
נצרת  כתובת:   ( המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

עילית ת.ד. 595 טלפון : 04-6508508 ( 

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

תשמ"ט - 1989. 
אמין ענבתאוי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה גבעות אלונים  

מרחב תכנון מקומי גולן

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
219-0397737

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 219-0397737 

- שינוי בקווי בניין ותוספת אחוזי בנייה בחד נס-מגרש 46.
המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

שינוי ג/17747
שינוי ג/5205
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הוראות התכנית: 
דגמים  פי  על  בנייה  המחייבת  הוראה  וביטול  בניין  קו  שינוי 

מאושרים

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה, גליל עליון, ד.נ. גליל עליון 12100, טלפון: 04-6816373. 
)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

קרית הממשלה נצרת עלית , טלפון: 04-6508503(.

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

עבודתו(, תשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי גליל עליון 

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
253-0416669

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  עליון,  גליל 
 - ברעם   -  253-0416669 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  צפון, 
המרת שטחי מגורים ושטחים פתוחים. גרסת הוראות 9, גרסת 

תשריט 6.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג/17282

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: הגליל העליון

ישוב: ברעם, מתחם 10.

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 14245 מחלקה: 38 עד: 38 חלקי
גוש: 14245 מחלקה: 49 עד: 49 חלקי
גוש: 14245 מחלקה: 50 עד: 50 חלקי

מטרות התכנית:
הצרחת שטחי מגורים עם שטחים פתוחים כדי לאפשר מימוש 

זכויות בנייה עפ"י תכנית מאושרת ג/17282. 

הוראות התכנית: 
תכנית זו מציעה החלפה בין שטחים מאושרים למגורים לבין 
השטחים  סה"כ  על  שמירה  תוך  מאושרים  פתוחים  שטחים 

המאושרים עפ"י ג/17282.
התכנית משנה את תוואי השטח של הנחיות המיוחדות תוך 

שמירה על סה"כ השטח עפ"י תכנית מאושרת ג/17282.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה, גליל עליון, ד.נ. גליל עליון 12100, טלפון: 04-6816373. 

מרחב תכנון ובנייה גליל מרכזי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
252-0357749

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 252-0357749 

התכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות:
תכנית מס' ג/9344

השטחים הכוללים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
גוש: 18887 חלק מחלקה 75

גוש 18899 חלק מחלקה 1

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קו בניין קדמי מ 60 מטר ל 10 מטר . 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות: תאריך עיתון 1: 
צפון 1 01/07/2016, תאריך עיתון 2: ישראל היום 01/07/2016, 
תאריך עיתון 3: כל אל ערב 01/07/2016 ובילקוט הפרסומים מס' 

7302, עמ' 8616, התשע"ו

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה גליל - מרכזי שכתובתה: מרכז שווקים השוק העירוני 
וכן משרדי   ,04-9912621 טלפון:  עכו,   ,460 מול מכבי אש ת"ד 
התכנון  לשכת  שכתובתה:  הצפון  מחוז  המחוזית,  הועדה 
טל'  עילית  נצרת  הממשלה  קריית  הפנים  משרד  המחוזית 
ובשעות  בימים  בה,  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   04-6508508

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל . 

חסין פארס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה גליל מרכזי  

מרחב תכנון מקומי גליל עליון 

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
253-0311704

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  עליון,  גליל 
צפון, מופקדת תכנית מפורטת מס' 253-0311704 – שדה נחמיה 

59. גרסת הוראות 15, גרסת תשריט 11.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג/13033 

כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תממ/9/2 

כפיפות גע/מק/128 
כפיפות תמא/35

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: הגליל העליון

ישוב: שדה נחמיה 59

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 13358 מחלקה: 3 עד: 3 חלקי

מטרות התכנית:
שינוי קו בנין למגרש 59 
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המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/במ/153

שינוי ג/6540
שינוי ג/19675

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

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 11806 חלקות במלואן: 47

עיקרי הוראות התכנית:
החלפת שטחים בין מגורים בישוב כפרי לבין פל"ח ושינוי קווי 

בניין 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2910, בתאריך  7192, עמוד  ובילקוט פרסומים מס'   01/01/2016

.21/01/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה "יזרעאלים" בנין המועצה האזורית עמק יזרעאל, טלפון: 
משרד  צפון,  מחוז   - המחוזית  הועדה  ובמשרדי   .04-6429660
רשאי  המעוניין  כל   ,04-6508508 טלפון:  עלית,  נצרת  הפנים, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
254-0333096

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965 , בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 254-0333096 

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי יז/מק/ 15064/03

שינוי ג/ 11489
שינוי ג/ 15064

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: רמת דוד

קיבוץ רמת דוד, על כביש 73 , בין נהלל לקיבוץ גבת.

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 17183 חלקות במלואן: 11

גוש: 17183 חלקי חלקות: 44 , 52 , 57
גוש: 17287 חלקות במלואן: 5 , 13 , 14

גוש: 17287 חלקי חלקות: 2 , 3 , 4 , 7 , 11 , 12 , 15 , 17
גוש: 17414 חלקי חלקות: 9 , 10 , 20

עיקרי הוראות התכנית:
שהיה  למגורים  השטח  של  למגרשים  חלוקה  התוכנית  מטרת 
מגרשים,  בגבולות  קלים  ושינויים  בעתיד  לחלוקה  מיועד 
הזזות מינוריות של כבישים ע"מ להתאימם למצב פיסי קיים 

ופרצלציה של אזור מגורים מאושר.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15/04/2016 ובילקוט פרסומים מס' 7261 , עמוד 5958 , בתאריך 

. 09/05/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה "יזרעאלים" בנין המועצה האזורית עמק, יזרעאל, טלפון: 
משרד  צפון,  מחוז  המחוזית  הועדה  ובמשרדי   .  04-6429660

)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
קרית הממשלה נצרת עלית , טלפון: 04-6508503(.

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

עבודתו(, תשמ"ט-1989.

בני בן-מובחר  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה גליל עליון  

מרחב תכנון מקומי גליל תחתון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
206-0387761

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס': 206-0387761

המהווה שינוי לתכניות הבאות : 
כפיפות ג / 13618 

שינוי ג / 8094

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
ישוב : גבעת אבני

גושים וחלקות: 
גוש: 15210 מחלקה: 66 עד: 66 שלם 

שטח התכנית : 533.000

מטרת התכנית : 
לגליזציה לתוספת זכויות בנייה של עד 50 מ"ר במגרש. 

שינוי קווי בניין. 

עיקרי הוראות התכנית :
 1. תותר תוספת של עד 50 מ"ר במגרש 

 2. התאמת קווי בניין למבנה קיים - כמופיע בתשריט. 
 3. מתן הוראות בינוי - לבנייה קיימת. 

 4. הגדלת תכסית 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
מיום  התשע"ו,   ,7278 מס'  פרסומים  ובילקוט   23/5/2016

6/6/2016, עמ' 7558.

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
 ,04-6628210 טלפון:  תחתון.  גליל  ד.נ  תחתון.  גליל  ולבנייה, 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון. כתובת: קריית הממשלה 
נצרת עילית טלפון:04-6508508, על המעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בועז יוסף  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה גליל תחתון  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
254-0315697

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 254-0315697.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מרום הגליל

ישוב: אור הגנוז

שטח התוכנית: 3.0020 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 14451 חלקי חלקות: 6

גוש: 14453 חלקי חלקות: 20

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט והחלפת שטחים

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   ,37 עמוד   ,7278 מס'  פרסומים  ובילקוט   14/04/2016

 .06/06/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
 13110 צפת  דאר   90000 ת.ד.  כתובת:  הגליל".  "מרום  ובנייה 
הועדה  ובמשרדי   .04-6987734 פקס:   04-6919806 טלפון: 
טלפון:  עלית,  נצרת   595 ת.ד.  כתובת:  צפון,  מחוז  המחוזית, 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .04-6508508

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

עמית סופר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מרום הגליל  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי נתיבות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
609-0336545

שם התכנית: מגרש מס' 205D אזה"ת, נתיבות
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
ובנייה  כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון   , תשכ"ה-1965 
נתיבות, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום, 

מופקדת תוכנית מפורטת מס' 609-0336545.  

המהווה שינוי לתכניות הבאות : 
לתכנית   17/101/02/22

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם :
רשות מקומית : נתיבות
שכונה :אזה"ת נתיבות

גושים / חלקות לתכנית :
גוש:100279 מחלקה:   15 עד:   15 חלקי
גוש:100280 מחלקה:    4 עד:    4 חלקי

מטרות התכנית :
תכנית זו מבקשת לשנות הוראות והנחיות בנייה במגרש מס' 

 .205D

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי בקו בנין אחורי מ–5 מ' ל–0 מ', ע"פ סעיף 62א)א()4א(   .1

לחוק התכנון והבנייה. 
שינוי תכסית הקרקע המירבית מ–45% ל–55%, ע"פ סעיף   .2

62א)א()5( לחוק התכנון והבניה. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל )טלפון לברורים 08/9938757(. 

רשאי  המעוניין  כל   ,04-6508508 טלפון:  עלית,  נצרת  הפנים, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

עידו דורי  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה יזרעאלים  

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הועדה המקומית 
מס' 258-0273540

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס': 258-0273540

המהווה שינוי לתכניות הבאות : 
שינוי ג / 1346 

כפיפות ג / 16653

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
ישוב : פסוטה 

גושים וחלקות:
גוש 19641:

חלקה: 65, חלקי/שלם: שלם
חלקה: 10, חלקי/שלם: חלקי

שטח התכנית : 298.000

מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין 

הגדלת תכסית קרקע
שינוי גודל מגרש מינימלי 

עיקרי הוראות התכנית :
 שינוי קווי בניין לפי התשריט 

 הגדלת תכסית מ–40% ל–65% 
 שינוי גודל מגרש מינימלי מ 250 ל 210 

 קביעת זיקת הנאה למעבר . 

מיום-  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
05/06/2015, ובילקוט פרסומים מס' 7199, מיום 08/02/2016 עמ' 

.3217

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  על  נפתלי.  מעלה  ולבנייה, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

טוביה גלזר  
יושב ראש הועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מעלה נפתלי  

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
209-0372136

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 209-0372136: 

שינוי קווי בניין והחלפת שטחים.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי ג/10912
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ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז הועדה המחוזית ,כתובת : רח' 
התקוה 4 ת.ד. 68 באר שבע, כל המעוניין ראשי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית 
מס' 606-0295485

נמסרת בזה הודעה,בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תוכנית מפורטת מס': 606-0295485 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
סוג יחס: שינוי מס' תכנית מיוחסת: 39 / 101 / 02 / 9

סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: ד / 196 / א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: קרית גת

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 1902 מחלקה: 16 עד: 16 חלקי 
גוש: 1902 מחלקה: 25 עד: 25 חלקי 

גוש: 1902 מחלקה: 118 עד: 118 שלם 
גוש: 1902 מחלקה: 119 עד: 119 שלם 
גוש: 1902 מחלקה: 133 עד: 133 שלם 
גוש: 1902 מחלקה: 160 עד: 160 חלקי 
גוש: 1902 מחלקה: 161 עד: 161 חלקי 
גוש: 1902 מחלקה: 162 עד: 162 חלקי

מגרשים: 
מגרש: 105 שלם מתוכנית: 9/ 02/ 101/ 39 
מגרש: 301 שלם מתוכנית: 9/ 02/ 101/ 39 

מטרות התכנית:
תוספת זכויות בנייה של 1465 מ"ר לפי סעיף 62א)א()16()א( )1(. א.  
הגדלת מס' יחידות הדיור, לפי סעיף 62א )א( סעיף קטן 9. ב.  

תוספת קומות ותוספת גובה לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן 4א. ג.  
איחוד מגרשים 105, 106 לפי תכנית מאושרת 39/101/02/9  ד.  

לתא שטח מס' 1 לפי סעיף 62א )א( סעיף קטן 1.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת סה"כ 500 מ''ר שטח עיקרי ושירות למגרש 301 לפי   א.  
תכנית מאושרת 39/101/02/9.לפי סעיף 62א )א( )16( )א( )1(. 
שנוספו  לדירות  ממ"דים  עבור  שירות  שטחי  של  תוספת   ב.  
שטחי  של  תוספת  מ"ר.   144=12*12 שבס  להקלת  בהתאם 
התגוננות  לחוק  בהתאם  ממ"דים  הגדלת  עבור  שירות 
מאושרת  תכנית  לפי   301 למגרש  מ"ר.   300=60*5 אזרחית 

39/101/02/9 .לפי סעיף 62א )א( סעיף קטן 9. 
תוספת סה"כ 482.5 מ''ר שטח עיקרי ושירות למגרש 105 לפי   ג.  

תכנית מאושרת 39/101/02/9. לפי סעיף 62א)א()16()א( )1(.
שנוספו  לדירות  ממ"דים  עבור  שירות  שטחי  של  תוספת   ד. 
שטחי  של  תוספת  מ"ר.   84=7*12 שבס  להקלת  בהתאם 
התגוננות  לחוק  בהתאם  ממ"דים  הגדלת  עבור  שירות 
מאושרת  תכנית  לפי   105 למגרש  מ"ר.   160=32*5 אזרחית 

39/101/02/9 . לפי סעיף 62א )א( סעיף קטן 9. 
תוספת סה"כ 482.5 מ''ר שטח עיקרי ושירות למגרש 106 לפי  ה.  

תכנית מאושרת 39/101/02/9. לפי סעיף 62א)א()16()א( )1(.
שנוספו  לדירות  ממ"דים  עבור  שירות  שטחי  של  תוספת   ו.  
שטחי  של  תוספת  מ"ר.   72=6*12 שבס  להקלת  בהתאם 
התגוננות  לחוק  בהתאם  ממ"דים  הגדלת  עבור  שירות 

כל  מראש.  ובתאום  קהלת  קבלת  בימי  המחוזית  ובוועדה 
את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  המעוניין 
עצמו נפגע על ידי התוכנית , וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 
לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה  
יומצא  ההתנגדות  העתק  נתיבות,  ובניה  לתכנון  המקומית 
למשרדי הוועדה המחוזית )קרית הממשלה, רח' התקווה 4 באר 

שבע טלפון 08/6263791( .

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

תשמ"ט 1989 .

יחיאל זוהר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה נתיבות  

מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית 
מס' 606-0234401

נמסרת בזה הודעה,בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תוכנית מפורטת מס': 606-0234401 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
סוג יחס: שינוי מס' תכנית מיוחסת: 9 / 02 / 101 / 41

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: קרית גת

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 1904 מחלקה: 35 עד: 35 חלקי 
גוש: 1905 מחלקה: 36 עד: 36 חלקי 
גוש: 1905 מחלקה: 71 עד: 71 חלקי 
גוש: 1905 מחלקה: 74 עד: 74 שלם 
גוש: 1905 מחלקה: 81 עד: 81 שלם 
גוש: 1905 מחלקה: 83 עד: 83 שלם

מטרות התכנית:
בשטח  לישיבה  השימוש  וקביעת  תכנונית  מסגרת  יצירת 

לביניני ציבור שנקבע בתכנית מתאר מס' 41/101/02/9.

עיקרי הוראות התכנית:
מ5מ'  צדדיים  בניין  וקווי  קדמי  בניין  קו  בנין:  קווי  שינוי    .1 

ל3מ'. עפ"י סעיף 62א )א()4(. 
תוספת קומה מעל הקרקע מ2 קומות ל3 קומות, עפ"י סעיף    .2 

62א )א()4א(. 
במגרש,  לבנייה  המותרים  למבנים  בינוי  הוראות  קביעת    .3 

עפ"י סעיף 62א )א()5(. 
פירוט השימושים עבור הישיבה כגון מוסד חינוכי/ישיבה    .4 
חדר  לימוד,  כיתות  ולבנות,  לבנים  מדרש  בתי  הכוללת 

אוכל, מגורי בנים ומדריכים, אברכים ומגורי בנות. 

היום  ישראל  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
ובילקוט  נשמע  מה   -  9/06/2016  - המבשר   ,10/06/2016  -

פרסומים מס' 7289, מיום 23/06/2016 עמ' 8023 .

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:08-6874791   ,97 הקוממיות  רחוב  גת  קריית  ו.מ.  ובנייה 
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גושים וחלקות:
גוש 100177 מוסדר, חלקי חלקות:1.

מטרת התכנית:
שינוי קו בנין נקודתי צדדי במגרש 175/1 של מפעל מטל-טק 

בנאות חובב מ–10 מ' ל–0.0 מ' על פי סעיף 62 א' )א()4(.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום 17.9.2015 
ובילקוט הפרסומים מס' 7083 מיום 28.7.2015.

נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון  התוכנית האמורה 
לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  וכן  נאות-חובב  ולבנייה 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  הדרום,  מחוז  ולבנייה, 
ובשעות שהמשרדים פתוחים לקהל. משרדי הועדה המקומית, 
משרדי   .08-6543110 טל':  באר-שבע,   360 ת.ד.  נאות-חובב, 
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז הדרום, שד' הנשיאים, 

ת.ד. 68 באר-שבע טל': 6263795- 08.

אנדריי אוזן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה רמת חובב  

מרחב תכנון מקומי תמר

 הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת מס' 
10/מק/1040

שם התכנית: שינוי מיקום דרך גישה למגרש 3 מכביש 
10 מחנה עובדים היסטורי סדום איחוד וחלוקה 
בהסכמת הבעלים ללא שינוי בשטח ייעוד קרקע

נמסרת בזאת הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת מס' 
 ,100/02/10 מס'  מתאר  לתכנית  שינוי  )המהווה  10/מק/1040, 
שפורסמה   )54/100/02/10 מס'  מפורטת  לתכנית  ושינוי 
 6500 מס'  הפרסומים  ובילקוט   11.10.2012 בתאריך:  בעיתונים 

עמודים 1040-1041 בתאריך 20.11.2012

היזם: מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
בתחום: מועצה אזורית "תמר".

נפה: באר שבע.
יישוב: סדום.

X: 237850 קורדינטה
Y: 553250 קורדינטה

גושים וחלקות לתכנית:
חלק מגוש: 39686, מס'י חלקות בחלקן: 1.
חלק מגוש: 39684, מס'י חלקות בחלקן: 8.
חלק מגוש: 39682, מס'י חלקות בחלקן: 4.

מטרת התכנית: 
ללא  בסדום  עובדים  מחנה  לאתר  גישה  דרך  מיקום  שינוי 
תכנית  בהוראות  שינוי  וללא  הייעודים  שטח  בסה"כ  שינוי 

.54/100/02/10

עיקרי הוראות התכנית:
ביטול כניסה לאתר מדרך 010 א. 

קביעת כניסה חדשה לאתר מדרך 01 ב.  
קביעת ייעוד "ייעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת" לצורך  ג.  
התאמה שם היעוד ואת סימונו לנוהל מבא"ת, ללא שינוי 
שמור  היסטורי  אתר  "אזור  ותכליות  שימושים  בתנאים, 

לתיירות" לפי תוכנית 54/100/02/10.

מאושרת  תכנית  לפי   106 למגרש  מ"ר.   160=32*5 אזרחית 
39/101/02/9 .לפי סעיף 62א )א( סעיף קטן 9. 

מאושרת  תכנית  לפי   106  ,105 מס'  מגרשים  איחוד   ז.  
39/101/02/9 לתא שטח מס' 1. לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן 1.
סה"כ  המאושרות  יח"ד  ל-60  מעבר  12יח"ד  של  תוספת   ח.  
מאושרת  תכנית  לפי   301 )מגרש   2 שטח  לתא  יח"ד   72

39/101/02/9 (.לפי סעיף 62א )א( סעיף קטן 9. 
.סה"כ  תוספת של 6 קומות מעבר ל-16 קומות המותרות   ו.  
22 קומות מעל הקרקע לתא שטח 2 )מגרש 301 לפי תכנית 

מאושרת 39/101/02/9 (.לפי סעיף 62א )א( סעיף קטן 4א. 
סה"כ  המאושרות  יח"ד  ל-32  מעבר  יח"ד   7 של  תוספת   ז.  
מאושרת  תכנית  לפי   105 1)מגרש  שטח  לתא  יח"ד   39

39/101/02/9 (.לפי סעיף 62א )א( סעיף קטן 9. 
.סה"כ  המותרות  קומות  ל-5  מעבר  קומות   3 של  תוספת   ח.  
8 קומות מעל הקרקע לתא שטח 1 )מגרש 105 לפי תכנית 

מאושרת 39/101/02/9 (.לפי סעיף 62א )א( סעיף קטן 4א. 
סה"כ  המאושרות  יח"ד  ל-32  מעבר  יח"ד   6 של  תוספת   ט.  
מאושרת  תכנית  לפי   106 1)מגרש  שטח  לתא  יח"ד   38

39/101/02/9 (.לפי סעיף 62א )א( סעיף קטן 9. 
.סה"כ  המותרות  קומות  ל-5  מעבר  קומות   3 של  תוספת   י.  
8 קומות מעל הקרקע לתא שטח 1 )מגרש 106 לפי תכנית 

מאושרת 39/101/02/9 (.לפי סעיף 62א )א( סעיף קטן 4א. 

 - המבשר  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20/05/2016, ישראל היום - 25/05/2016 - כאן דרום ובילקוט 

פרסומים מס' 7278, מיום 06/06/2016 עמ' 7568.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:08-6874791   ,97 הקוממיות  רחוב  גת  קריית  ו.מ.  ובנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז הועדה המחוזית, כתובת : רח' 
התקוה 4 ת.ד. 68 באר שבע, כל המעוניין ראשי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה קריית גת  

מרחב תכנון מקומי נאות חובב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
621-0281865

שם התכנית: מפעל מטל - טק, מגרש 175/1 נאות חובב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 

רמת חובב מופקדת תכנית מפורטת מס' 621-0281865.

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

התייחסות לתכניות הבאות:
שינוי לתכנית מפורטת מס' 26/110/03/19.

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
X 179605 קואורדינאטה
Y 560660 קואורדינאטה

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 23.10.2016.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

                                       אירנה צ'רניאק שוורצבורד, עו"ד
                                                    באת כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 12293-08-16

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

ובעניין פירוק חברת א.ל. אלונה בע"מ, ח"פ 51-338619-3, 
מרח' חיים לבנון 21א, תל–אביב-יפו 6997526.

והמבקש: פליקס שאולוב, ע"י ב"כ עו"ד משה פסחוב ואח', 
פקס'  ,04-6226588 טל'  חדרה,  קורן(,  )בית   11 יפה  הלל   מרח' 

.04-6892591

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.8.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.11.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   08.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.16.11.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 9.11.2016.

משה פסחוב, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 10366-09-16

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

ח"פ בע"מ,   )1995( נכסים  עמרה  חי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-224122-5

מרח'  גזיאל,  יהודה  עו"ד  ב"כ  ע"י  חדד,  יעקב  והמבקש: 
הבנקים 3, חיפה, טל' 04-8520746, פקס' 04-8552261.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.9.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.11.2016 בשעה 9.15.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.13.11.2016

היתרים והרשאות:
כל  הרשאות.  או  היתרים  להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין 

האמורים פתוחים לקהל. 

דב ליטבינוף  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה תמר  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 18489-07-16

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

ח"פ בע"מ,   1 משקיעים  קלע  חברת  פירוק   ובעניין 
51-521281-9, אצל ארז חבר, רח' ראול ולנברג 18, תל אביב.

ז' ורטהיים,  והמבקש: אריאל גוטמן, ע"י ב"כ עו"ד שלמה 
פקס'  ,054-6689888 טל'   ,4724008 השרון  רמת   ,8 סיני   מרח' 

.050-6811478

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.7.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.11.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שלמה ז' ורטהיים, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 27985-07-16

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

בקהילה  רפואיים  פתרונות  אשכול  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-296639-1, מרח' צייטלין 1, תל אביב 66956, טל' 

03-9040041, פקס' 03-90423216.

והמבקשת: ד"ר ליודמילה ריבצ'ינסקי, ע"י ב"כ עו"ד אירנה 
צ'רניאק שוורצבורד, ת"ד 3410, קרית מוצקין 26133, משד' בן 
גוריון 63, קומה 6, קריית ביאליק 26133, טלפקס' 077-5497760, 

נייד 052-6700507.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.7.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.11.2016 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
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ג'יירומטיקס )2002( בע"מ
)ח"פ 51-327457-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,21.12.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
אחד העם 18, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב שגב, מפרק  

בית ספר חממה בע"מ )חל"צ(
)ח"פ 51-429107-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה 15.9.2016, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את יוסי חיימוב, אצל רו"ח גולדברג 

פרושן, רח' יבנה 31, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי חיימוב, מפרק

בית ספר חממה בע"מ
)ח"פ 51-429107-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
פרושן,  גולדברג  רו"ח  תתכנס ביום 15.12.2016, בשעה 9.00, אצל 
רח' יבנה 31, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי חיימוב, מפרק  

קורפוסופט בע"מ 
 )ח"פ 513454579(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   13/10/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יהודה גזיאל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

נמאקווה יהלומים )שירותים( ישראל בע"מ
)ח"פ 51-460981-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 Yaroslaviv המפרק,  אצל   ,12.30 בשעה   ,28.11.2016 ביום  תתכנס 
Val str, 14-b, 01030, Kyiv, Ukraine, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב אלפרט, מפרק  

אנקונדה בע"מ
)ח"פ 51-249750-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה   ,28.11.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
האורגים 16, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנוך דרך ארליך, עו"ד, מפרק  

ג'יירומטיקס )2002( בע"מ
)ח"פ 51-327457-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה 20.9.2016, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את יעקב שגב, מרח' אחד העם 18, 

רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב שגב, מפרק
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ספוטלס פ.א.מ. בע"מ 
 )ח"פ 515271047(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28/12/2015 
חיים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

זאב מונטקיו, מרח' הבנאי 34, חולון, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

חיים זאב מונטקיו, מפרק

רמת-חן 2000 מגרש 24 )1999( בע"מ 
 )ח"פ 512797820(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/10/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יפעת בר–צבי, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

יפעת בר–צבי, עו"ד, מפרקת

רמת-חן 2000 מגרש 28א' )1999( בע"מ 
 )ח"פ 512797887(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/10/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יפעת בר–צבי, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

יפעת בר–צבי, עו"ד, מפרקת

צביקה שטיין, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 13/12/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

צביקה שטיין, מפרק 

א.נ.י פתרונות לוגיים-טכנולוגיים בע"מ 
 )ח"פ 515189330(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   20/10/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן 

אלחנן לוי, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/12/2016 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יונתן אלחנן לוי, מפרק 

קינימד בע"מ 
 )ח"פ 514143163(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/10/2016 
לורי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

קאופמן, מרח' השרון 60, רעננה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

לורי קאופמן, מפרקת
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אסק4 בע"מ 
 )ח"פ 514049725(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/10/2016 
יוסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אררה, מרח' הארז 26, חולון ואת שחר שבח, מרח' חן 14, פתח 

תקווה, למפרקי החברה.

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

זו למען המפרקים הנ"ל.

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

יוסף אררה     שחר שבח
                         מ פ ר ק י ם

ביווין.פארטי שיווק )ישראל( בע"מ 
 )ח"פ 513925701(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/10/2016 
גילה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אורגל, מרח' אלון יגאל 96, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

גילה אורגל, עו"ד, מפרקת

הלוקרס 
 )ח"פ 514681337(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 05/09/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע 

אליאבזן, מרח' כפר מימון 5, כפר מימון, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יהושע אליאבזן, מפרק

רמת-חן 2000 מגרש 1א' )1999( בע"מ 
 )ח"פ 512797861(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/10/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יפעת בר–צבי, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

יפעת בר–צבי, עו"ד, מפרקת

רמת-חן 2000 מגרש 3א' )1999( בע"מ 
 )ח"פ 512797853(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/10/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יפעת בר–צבי, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

יפעת בר–צבי, עו"ד, מפרקת

פרוטז תעשיות טכסטיל בע"מ 
 )ח"פ 510665888(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/10/2016 
יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,6492807 תל–אביב-יפו   ,39 המלך  שאול  שד'  מרח'  ברססט, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק ברססט, מפרק
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קרדיופלואו בע"מ 
 )ח"פ 514499680(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/09/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ליטל אברהם, מרח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

ליטל אברהם, עו"ד, מפרקת

איסטרן לאבס אנד טק )אל אנד טי( בע"מ 
 )ח"פ 514006444(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18/10/2016 
יואב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

קאפח, מרח' נהלל 1, נהלל 1060000, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יואב קאפח, מפרק

גלטר השקעות בע"מ 
 )ח"פ 512764598(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/10/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רעי 

מילר, מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן 5251107, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

רעי מילר, עו"ד, מפרק

אורסן טכנולוגיות רפואיות בע"מ 
 )ח"פ 513366153(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 09/10/2016 
ארז  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

כהני, מרח' הסיפן 43, רמת השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

ארז כהני, מפרק

ד.ש.ר לימודים בע"מ 
 )ח"פ 514794551(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18/10/2016 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון כהן, מרח' 

אגוז מכבים רעות 10, מודיעין-מכבים-רעות, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

שמעון כהן, מפרק

הוביגרף בע"מ 
 )ח"פ 511441248(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18/08/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מתן משה זיני, מרח' בן צבי יצחק 61, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

מתן משה זיני, עו"ד, מפרק
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התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

איל גרינר, עו"ד, מפרק

אלגונייטס בע"מ 
 )ח"פ 514934967(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27/11/2016 בשעה 17:00 אצל המפרק, רח' שמואל  
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח   ,60/9 סלנט 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלעד וולך, מפרק

שרידב בית בע"מ 
 )ח"פ 514098615(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30/11/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
שלומציון 4, אלעזר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

סיימון ג'קסון, עו"ד, מפרק 

מונתיר השקעות בע"מ 
 )ח"פ 513484196(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   04/12/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' בת מרים יוכבד 17, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  פנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

חיים קרמר, עו"ד, מפרק 

טהירו טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 515067528(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 05/01/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' כנרת 
5, מגדל ב.ס.ר. 3 קומה 24, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של 

ר.ל. גלטר ניהול בע"מ 
 )ח"פ 512783341(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/10/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רעי 

מילר, מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן 5251107, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

רעי מילר, עו"ד, מפרק

קראודאייט בע"מ 
 )ח"פ 514175181(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בת  רח'  המפרק,  אצל   ,17:00 בשעה   28/11/2016 ביום  תתכנס 
מרים יוכבד, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

חיים קרמר, עו"ד, מפרק

האו-אר-יו טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 513899435(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עו"ד  במשרד   ,15:00 בשעה   30/11/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לשם  ירושלים,   ,8 הצפירה  רח'  ושות',  ליפשיץ  סלומון,  יעקב 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

אירן קריפק, עו"ד, מפרקת

חיפה טכניקה חרושת )1997( בע"מ 
 )ח"פ 512429903(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 04/12/2016 בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' נתנזון 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,5
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תתכנס ביום 11/12/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' שפיה 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  12, אשדוד, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רפאל כהן, מפרק

וורטו בי בע"מ 
 )ח"פ 515048890(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/10/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נדב בן 
יצחק ואת שי רוטמן, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, למפרקי 

החברה.

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

זו למען המפרקים הנ"ל.

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

נדב בן יצחק     שי רוטמן
                                                     מ פ ר ק י ם

וורטו בי בע"מ 
 )ח"פ 515048890(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 01/12/2016 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
מנחם פלאוט 10, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נדב בן יצחק     שי רוטמן
                                                     מ פ ר ק י ם

גורף חברה למסחר בע"מ 
 )ח"פ 510445745(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22/08/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יריב פלג, מרח' יגאל אלון 157, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

איל פלום, עו"ד, מפרק

ירוחם את שוך סחר בעמ 
 )ח"פ 511182206(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  החברה,  במשרדי   ,10:00 בשעה   29/12/2016 ביום  תתכנס 
5, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,  דרך חברון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ארנה וון הוט, מפרקת

תיירות שדה בוקר בע"מ 
 )ח"פ 511975054(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,09:10 בשעה   08/12/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רעי מילר, עו"ד, מפרק

כהן רפאל אחזקות י.א. בע"מ 
 )ח"פ 514824390(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/10/2016 
רפאל  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 

כהן, מרח' שפיה 12, אשדוד, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

רפאל כהן, מפרק

כהן רפאל אחזקות י.א. בע"מ 
 )ח"פ 514824390(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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התקבלה   ,28.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארנסטו 

ראול שוורצר, מרח' הדרים 6א, הוד השרון, למפרק החברה.

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

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

 ,21.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל 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.

ארנסטו ראול שוורצר, מפרק

אם.טי.איי. סוכן הנסיעות שלי בע"מ
)ח"פ 51-474959-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.8.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

איסר גדל, מרח' המסילה 21, הרצליה, למפרק החברה.

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

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

 ,21.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל 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.

איסר גדל, מפרק

גרי שפון בע"מ
)ח"פ 51-422218-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

גרי שפון, מרח' ההרדוף 11, נתניה, למפרק החברה.

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

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

 ,21.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל 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.

גרי שפון,  מפרק

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

יריב פלג, עו"ד, מפרק

גורף חברה למסחר בע"מ 
 )ח"פ 510445745(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בן-צבי  פלג,  במשרד   ,10:00 בשעה   01/12/2016 ביום  תתכנס 
ושות', רח' יגאל אלון 157, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יריב פלג, עו"ד, מפרק

נ. שטרן חברה לנאמנות בע"מ 
 )ח"פ 510322621(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/09/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יריב פלג, מרח' אלון יגאל 157, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יריב פלג, עו"ד, מפרק

נ. שטרן חברה לנאמנות בע"מ 
 )ח"פ 510322621(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בן-צבי  פלג,  במשרד   ,11:00 בשעה   04/12/2016 ביום  תתכנס 
ושות', רח' אלון יגאל 157, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יריב פלג, עו"ד, מפרק

איי.טי.סי. החברה הישראלית לייעוץ וטכנולוגיה 
)אגרואינדוסטריה( בע"מ

)ח"פ 51-368528-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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למפרק  שמריהו,  כפר   ,17 המעפילים  מרח'  סידוב,  אברהם 
החברה.

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

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

 ,21.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל 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.

אברהם סידוב, מפרק

ס.ד.ר.ר פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-458346-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

טארק סלאמה, מנצרת, טל' 052-3373550, למפרק החברה.

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

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

 ,23.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בניין  רואי חשבון,  ושות', משרד  וליד סלאמה  בשעה 9.00, אצל 
עואד עפיפי, קומה 2, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טארק סלאמה, עו"ד, מפרק

אוטו שופ )סאלח( בע"מ
)ח"פ 51-361213-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

מרגרט אבו רחמון , מרח' בן עמי 55, עכו, למפרקת החברה.

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

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

 ,23.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרגרט אבו רחמון, עו"ד, מפרקת

מנהרת שלי בע"מ
)ח"פ 51-301068-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

רותם חן, מרח' שלום חבקוק 10, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

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

 ,21.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל 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.

רותם חן, מפרק

ח. רזניקוב )2002( בע"מ
)ח"פ 51-323770-1(

חזי רזניקוב בע"מ
)ח"פ 51-323769-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

חזי רזניקוב, מרח' חביבה רייק 30, רעננה, למפרק החברה.

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

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

 ,21.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל 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.

חזי רזניקוב, מפרק

א. סידוב בע"מ
)ח"פ 51-087839-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.8.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
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בני וקנין, מרח' הטייסים 42, אשקלון, טל' 050-3737373, למפרק 
החברה.

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

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

 ,15.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בני וקנין, עו"ד, מפרק

עטרת )1939( מכון ארצי לבריאות הרגל והגב בע"מ
)ח"פ 51-329334-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה  החברות 
9.10.2016, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אורי טננבאום, מרח' הירקון 307, תל אביב, טל' 03-6021995, 

למפרק החברה.

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

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

 ,15.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי טננבאום, מפרק

פוליטק מ.ב.ס. בע"מ
)ח"פ 51-351608-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יצחק מובסוביץ, מקיבוץ שלוחות, ד"נ עמק בית שאן 10910, טל' 

04-6062025, למפרק החברה.

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

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

 ,26.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,11.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק מובסוביץ, עו"ד, מפרק

הים הצפוני החזקות בציון בע"מ
)ח"פ 51-471783-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד  
ישראל חובל, מרח' ויצמן 2, תל אביב, טל' 054-4793337, למפרק 

החברה.

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

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

 ,31.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל חובל, עו"ד, מפרק

יעיל מיטב ניהול ארגוני ופיננסי מערכות מידע בע"מ
)ח"פ 51-356253-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
בני וקנין, מרח' הטייסים 42, אשקלון 78475421, טל' 050-3737373, 

למפרק החברה.

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

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

 ,15.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בני וקנין, עו"ד, מפרק

ב.ר. מאור פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-351375-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
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מרח'  קאשי,  גולן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מנחם בגין 88, ת"ד 57121, תל אביב 61570, טל' 03-5445233, 

למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גולן קאשי, עו"ד, מפרק

פ.ח.ג. יזמות כשרה
)ח"פ 51-367116-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.10.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  גורליק,  ענבר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הסדנאות 11, ת"ד 12695, הרצליה 4673300, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ענבר גורליק, עו"ד, מפרקת

ח.ס.ן המרכז לשיווק מוצרי בטחון בשרון בע"מ
)ח"פ 51-305496-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.10.2016, התקבלה החלטה 
גיסיס שטינמן,  עדי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

מרח' רוטשילד 95, ראשון לציון, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

עדי גיסיס שטינמן, עו"ד, מפרקת

בריז - דוריאן בע"מ
)ח"פ 51-256722-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.9.2016, התקבלה החלטה 
דרך  מרח'  גל,  חיים  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

מנחם בגין 154, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חיים גל, עו"ד, מפרק

ר.א. רז פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-381089-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
25.9.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
זעטוט, מרח'  ולמנות את רמי   החלטה לפרק את החברה מרצון 

הצלבנים 24, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רמי זעטוט, מפרק

גו דיגי בע"מ
)ח"פ 51-447281-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.9.2016, התקבלה החלטה 
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 ,1.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל שבלת ושות', עורכי דין ונוטריונים, 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.
ריצ'רדס רוברטס, עו"ד, מפרק

התיבה של בוני בע"מ
)ח"פ 51-407257-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.9.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אופק בלאיש, מרח' 

הנחל 1, ת"ד 527, אשקלון, למפרק החברה.

אופק בלאיש, עו"ד, מפרק

אבן זי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-499429-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל' 4, תל אביב 6423806,  ברקוביץ'  רוברטס, מרח'  ריצ'רד   עו"ד 

03-7778333, למפרק החברה.

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

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

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

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