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צו הרחבה להסכם קיבוצי בענף השמירה והאבטחה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, אני מצווה כי תורחב תחולתן 
של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שמספרו 7029/2014, מיום כ"ד בתמוז התשע"ד )22 ביולי 2014(, שבין הארגון הארצי 
של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, וכי ההוראות 

המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעסיקים בענף השמירה והאבטחה בישראל. 

צו זה יחול מיום ח' בחשוון התשע"ה )1 בנובמבר 2014( או מיום פרסומו, לפי המאוחר מביניהם.

על אף האמור, לגבי חברות הנותנות שירותי אבטחה לטיולים, יחול הצו מיום י' באדר התשע"ה )1 במרס 2015(, ואולם 
אם קודם לכן הוסדרו תנאי העבודה של עובדיהן בהסכם קיבוצי כללי וניתן לגביו צו הרחבה, לא יחול עליהן צו הרחבה 

זה.

בתמוז  כ"ב  ביום  שפורסם2  והאבטחה  השמירה  בענף  ההרחבה  צו  כי  לחוק   31 לסעיף  בהתאם  מודיע  אני  כן  כמו 
התשס"ט )14 ביולי 2009( והמרחיב את תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שמספרו 7041/2008 - בטל.  

תוספת

ההוראות המורחבות

מס' הסעיף
בהסכם

הגדרות   .2

ידי  ו/או האבטחה כקבוע בתוספת השנייה לחוק העסקת עובדים על  "מעסיק" - מעסיק העוסק בתחום השמירה 
קבלני כוח אדם, התשנ"ו-31996;

"מזמין שירות" - מי שאצלו ו/או בחצריו מועסק עובד כהגדרתו בהסכם זה;

"עובד" - כל עובד מעל גיל 18, המועסק על ידי מעסיק והמבצע עבודת שמירה ו/או אבטחה  אצל מזמין שירות מכוח 
חוזה למתן שירותים, ובכלל זה עובד חודשי ועובד בשכר, בין אם מועסק במשרה מלאה ובין אם מועסק במשרה 
חלקית, לרבות אם אינה מבוצעת בחצרי מזמין השירות. למען הסר ספק מובהר כי הסכם זה לא יחול על עובדי 
המטה של המעסיק, ובכלל זה: עובדי הנהלה, עובדי מינהלה, אדמיניסטרציה, חשבונות, לוגיסטיקה, כספים, שכר, 

משאבי אנוש, לשכה משפטית ומנהלים מקצועיים של המעסיק;

"עובד חודשי" - עובד המקבל משכורת חודשית;

"עובד בשכר" - עובד המועסק בשכר שעתי;

"אחראי שמירה" - עובד כהגדרתו לעיל אשר הוגדר על ידי המעסיק כמי שאחראי על עובדי שמירה אחרים מתוקף 
מינוי בכתב אשר ניתן לו ולרבות מנהלי ביטחון )מנב"ט( ו/או קציני ביטחון )קב"ט( המוצבים בחצרי מזמין השירות;

"עבודת לילה" - עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין השעה 22.00 בלילה לשעה 6.00 בבוקר 
בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה;

"יום עבודה" - כהגדרתו בדין;

"משרה מלאה" - 43 שעות עבודה בשבוע, בכפוף לחוק שעות עבודה ומנוחה וצווי ההרחבה בנושא שבוע העבודה 
כפי שיהיו מעת לעת;

"עובד במשרה חלקית" - עובד המועסק בהיקף משרה הקטן ממשרה מלאה;

"קצובת נסיעה" - השתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה וממנה.

שעות העבודה   .6

שבוע העבודה הוא בן 5 ימים - 43 שעות שבועיות, ובכפוף לכל דין. )א( 

אם יחול שינוי בשעות העבודה השבועיות ו/או במספר ימי העבודה השבועיים בהתאם להסכם קיבוצי כללי בין  )ב( 
לשכת התיאום לבין ההסתדרות ו/או על פי חוק - יחול השינוי גם על העובדים שעליהם חל הסכם זה, בלא צורך 

בהודעה נוספת.

__________
1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 4936.

3  ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.
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תעריף שעתי/שכר חודשי   .7

וחמישים  וחמישה שקלים חדשים  )עשרים  25.5 שקלים חדשים  בגובה  זכאי לתעריף שעתי  יהיה  עובד בשכר,  )א( 
אגורות(.

עובד המועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי בגובה 4,743 שקלים חדשים )ארבעת אלפים, שבע מאות,  )ב( 
וארבעים ושלושה שקלים חדשים(. עובד המועסק במשרה חלקית, יחושב שכרו החודשי יחסית לחלקיות משרתו.

חדשים  שקלים  ושישה  )עשרים  חדשים  שקלים   26.6 בגובה  שעתי  לתעריף  זכאי  יהיה  בשכר,  שמירה  אחראי  )ג( 
ושישים אגורות(.

אחראי שמירה המועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי בגובה 4,947.6 שקלים חדשים )ארבעת אלפים,  )ד( 
תשע מאות, ארבעים ושבעה שקלים חדשים ושישים אגורות(. אחראי שמירה המועסק במשרה חלקית, יחושב 

שכרו החודשי יחסית לחלקיות משרתו.

המועד לתשלום שכר העבודה יהיה לכל המאוחר עד 9 בחודש. )ה( 

התעריף השעתי והשכר החודשי, כאמור בסעיף זה, יעודכן בהתאם לעדכוני שכר בהסכמים שבין המדינה לבין  )ו( 
ההסתדרות ואשר מוחלים על עובדי שמירה במדינה כמזמינת שירות. 

עבודה בשעות נוספות  .8

עובדים יועסקו אך ורק בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-41951, וההיתרים אשר פורסמו  )א( 
מכוחו )להלן - חוק שעות עבודה ומנוחה(, ובמסגרת שעות העבודה המותרות על פיהם. 

תשלום תוספת בגין שעות נוספות גלובליות ייעשה אך ורק בהתאם להוראות המפורטות להלן: )ב( 

בעד כל שעת עבודה נוספת ישלם המעסיק גמול עבודה בשעות נוספות בהתאם להוראות הכלולות בחוק   )1(
שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;

על אף האמור בסעיף קטן )1(, המעסיק רשאי, בהסכמת העובד בכתב, להוסיף על שכרו של העובד בעד יום   )2(
עבודה פלוני תוספת כוללת בשיעור של 9% לפחות משכר העבודה המשתלם בעד כל שעות העבודה, באותו 
היום. במקרה כזה יהיה המעסיק פטור מלשלם לאותו עובד גמול עבודה בשעות נוספות בעד עבודה שבוצעה 

באותו יום עבודה. הסדר זה אינו חל בגין עבודה בימי מנוחה שבועית ו/או חג )כמפורט בסעיף )6( להלן(;

המעסיק וכן כל עובד, שהסכים לקבלת שכר כולל כאמור לעיל, במקום גמול עבודה בשעות נוספות, יהיה   )3(
רשאי לבטל כל הסכם כזה בכל עת על ידי מתן הודעה מוקדמת של 30 ימים בכתב לצד השני ובתום המועד 
גמול  כולל לאותו עובד במקום  יהיה עוד המעסיק רשאי לשלם שכר  הקבוע באותה הודעה מוקדמת לא 

עבודה בשעות נוספות, וזאת כל עוד לא הסכימו לכך שוב בכתב, אותו עובד ואותו מעסיק;

הושג הסכם שכר כולל כאמור בסעיף קטן )2( לעיל, וכל עוד עומד ההסכם בתוקפו לאור הוראות סעיף קטן )3(   )4(
לעיל, תשולם לעובד התוספת הכוללת הנזכרת בסעיף קטן )2( לעיל, גם אם לא עבד העובד באותו יום שעות 

נוספות;

ההסדר הנזכר בסעיף קטן )2( לעיל ייערך בכתב, לפי הנוסח שלהלן:  )5(

"טופס הסדר תשלום תוספת כוללת לעובד  

)סעיף 8)ב()5( להסכם(  

שם העובד  _______________

ת"ז  ________________________

כתובת ____________________

תאריך _____________________

לכבוד:  

____________________   )שם המעסיק(  

____________________   )כתובתו(  

____________________   )מקום העבודה(  

הנדון: אישור בדבר הסדר על תוספת כוללת בעד עבודה בשעות נוספות בימי חול  

הריני לאשר בזה את הסכמתי לקבלת תוספת כוללת בסך של 9%, במקום גמול עבודה בשעות נוספות בימי   
חול וזאת בהתאם לאמור בסעיף 8)ב()5( של הסכם העבודה הקיבוצי הכללי בין הארגון הארצי של מפעלי 

__________
4  ס"ח התשי"א, עמ' 204.
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השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה - האגף לאיגוד מקצועי - האיגוד 
הארצי של עובדי השמירה, שאליו מצורף נספח זה.

כדי להימנע מכל ספק הריני לאשר בזה כי תוכן ההוראות הנ"ל של ההסכם הקיבוצי הוסבר לי והובן על ידי,   
לאמור:

ההסדר הנעשה ביני לביניכם לפי כתב אישור זה יעמוד בתוקפו כל עוד לא יבוטל על ידי הודעה מוקדמת  א. 
של 30 ימים בכתב שתישלח בדואר רשום על ידי אליכם או על ידכם אלי, הכול לפי העניין.

כל עוד עומד הסדר זה בתוקפו, אהיה זכאי לקבל מכם תוספת בשיעור 9% לפחות משכר העבודה הרגיל  ב. 
המשתלם בעד כל שעת עבודה באותו יום. 

נוספות בהתאם להוראות הכלולות  גמול עבודה בשעות  לי  יהיה המעסיק פטור מלשלם  במקרה כזה  ג. 
בחוק שעות עבודה ומנוחה, וזאת כל עוד עומד הסדר זה בתוקף.

הסדר זה יחול על העסקתי בימי חול ואילו בעד עבודה בתחום השבת או המועד תשולם לי תוספת של  ד. 
50% על שכרי הרגיל בעד כל שעה בתחום השבת והמועד וכאמור בחוק שעות עבודה ומנוחה.

בכבוד רב,   

 _________________        
)חתימת העובד(        

אנו מסכימים לכל האמור לעיל ומאשרים את בקשת העובד.   

    _________________  
)חתימת המעסיק או בא כוחו(    

העתק: הוועדה לאכיפת זכויות העובדים בענף השמירה";  

בימי המנוחה שבועית ו/או חג, לא יחול האמור בסעיף )2( לעיל. עובד שיועסק בימי מנוחה שבועית ו/או חג   )6(
ו/או שבתון, יהיה זכאי לתשלום בגין עבודה במנוחה שבועית ו/או חג בהתאם להוראות חוק שעות עבודה 

ומנוחה כלומר 50% תוספת בעד כל שעת עבודה בתחומם של השבת והחג ויום מנוחה חלופי.

הפרשות לקופת גמל לקצבה  .9

עובד יבוטח בקרן פנסיה מקיפה המאושרת על ידי משרד האוצר, או קופת תגמולים לקצבה, לאחר השלמת חודש  )א( 
רטרואקטיבית בתוקף  וזאת  לפי המועד המוקדם מביניהם,  או בתום שנת המס  )קלנדרי( אצל המעסיק  עבודה 
הודיע  העובד  כן  אם  אלא  המאוחר(,  )לפי  ההרחבה  צו  של  לתוקף  כניסתו  ממועד  או  עבודתו  תחילת  ממועד 
למעסיק אחרת בכתב על אודות בקשתו על פי דין להיות מבוטח בקופת גמל אחרת. כל עוד לא נבחרה קרן פנסיה 

כאמור, יבוטח העובד בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

על אף האמור, מובהר כי במקרה של קבלת עובד לעבודה אצל מעסיק במקום העבודה שבו בוצעו חילופי מעסיקים   
עקב מכרז, תקופת עבודה קודמת של העובד במקום העבודה נספרת למניין חודש העבודה כאמור. בהתאם לכך, 
עובד אשר נקלט לעבודה אצל המעסיק אשר זכה במכרז, לאחר שעבד באותו מקום עבודה תחת המעסיק קודם, 
יהיה זכאי לביצוע הפרשות מיום עבודתו הראשון אצל המעסיק החדש או ממועד כניסתו לתוקף של צו ההרחבה 

)לפי המאוחר(, בלא תקופת המתנה ובלא דחייה. 

בתקופה שעד לביטוחו של העובד בהסדר פנסיוני יבוטח העובד על ידי המעסיק בביטוח מסוג ריסק קולקטיבי   
המקנה לעובד או לשאריו, לפי העניין, פיצוי קבוע וחד–פעמי בגין נכות עקב תאונה, שאינה תאונת עבודה, או 
מוות בסכומי ביטוח כמפורט להלן: למקרה מוות בסך 150,000 שקלים חדשים ולמקרה של אבדן כושר עבודה 
ובלבד שתשלום החברה לא יעלה על 0.5% משכר  להבטחת פיצוי קבוע בשיעור של 75% משכרו של העובד, 
העובד. על אף האמור לעיל, אם יידרש מהמעסיק תשלום הגבוה מ–0.5% כאמור, יותאם שיעור השכר המבוטח 
של העובד שבגינו הוא זכאי לפיצוי בגין אבדן כושר עבודה באופן יחסי, וזאת, אלא אם כן יבקש לשאת בעלות 

הנוספת של הביטוח.

בעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה יהיה על המעסיק לנהוג בהתאם לאמור להלן: )ב( 

פיטורים,  פיצויי  חוק  לפי  פיטורים,  פיצויי  לחישוב  בחשבון  רכיבי השכר המובאים  בעד  שיעור ההפרשות   )1(
התשכ"ג-51963 )להלן - חוק פיצויי פיטורים(, ובעד רכיב דמי הבראה, יהיה כדלקמן:

כי  מוסכם   .)15.33% הכול  )סך  לפיצויים  ו–8.33%  לתגמולים   7% על  יעמוד  המעסיק  הפרשות  שיעור   
ההפרשות לפיצויים )8.33% כאמור( יבואו במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים; לעניין זה, יחולו כללי 

האישור הכללי שניתן מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, למעט הצורך בחתימה על הסכם בכתב.
__________

5  ס"ח התשכ"ג, עמ' 136.



253 ילקוט הפרסומים 6899, ב' בחשוון התשע"ה, 26.10.2014 

שיעור הפרשות העובד יעמוד על 6.5% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו;  

שיעור ההפרשות בעד הגמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום המנוחה )ככל שהעובד זכאי להם(, יהיה   )2(
כדלקמן:

שיעור הפרשות המעסיק יעמוד על 7% לתגמולים ו–6% לפיצויים. 

שיעור הפרשות העובד יעמוד על 6.5% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו;

שיעור ההפרשות בעד קצובת נסיעה, יהיה כדלקמן:  )3(

שיעור הפרשות המעסיק יעמוד על 5% לתגמולים. 

שיעור הפרשות העובד יעמוד על 5% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו;

אם יחול בשירות המדינה שינוי בשיעור ההפרשות לרכיב תגמולים, בעד הרכיבים המפורטים בפסקאות )1(   )4(
עד )3( לעיל, יחול שינוי זה גם לגבי עובד בתחילה לאותו מועד שבו יחול השינוי בשירות המדינה; לעניין זה, 
"שינוי" - משמעו שינוי רוחבי אשר יחול לגבי העובדים בשירות המדינה שמשכורתם מחושבת לפי הסכמים 

קיבוציים בדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות.

קרן השתלמות  .10

עבודה  חודשי   2 השלמת  לאחר  השתלמות,  לקרן  חודשיים  תשלומים  עובד  בעבור  להפריש  מחויב  יהיה  מעסיק   
או   1.10.2014 ביום  לתוקף  ייכנס  זה  סעיף  עבודתו.  תחילת  ממועד  בתוקף  רטרואקטיבית  המעסיק  אצל  )קלנדריים( 
במועד כניסתו לתוקף של צו ההרחבה או תחילת עבודתו של העובד )לפי המאוחר(. על אף האמור, מובהר כי מקום 
שבו בוצעו חילופי מעסיקים במקום העבודה עקב מכרז, עובד אשר היה זכאי לקרן השתלמות ערב חילופי המעסיקים, 
יהיה זכאי לביצוע הפרשות לקרן השתלמות מיום עבודתו הראשון אצל המעסיק החדש או ממועד כניסתו לתוקף של 
צו ההרחבה )לפי המאוחר(, בלא תקופת המתנה ובלא דחייה. כמו כן מובהר כי יועברו בגין כל עובד תשלומים לקרן 

השתלמות. 

שיעורי ההפרשות לקרן ההשתלמות יהיו כדלקמן:  

הפרשת המעסיק - 7.5% מהשכר המחושב לפי סעיף 7 לעיל וכן מדמי הבראה בלבד, עד ל–186 שעות בחודש.  

הפרשת העובד - 2.5% מהשכר המחושב לפי סעיף 7 לעיל וכן מדמי הבראה בלבד, עד ל–186 שעות בחודש, אשר ינוכו   
ממשכורתו.

למען הסר ספק, הזכאות להפרשות לקרן השתלמות היא לעובד שהשלים 2 חודשי עבודה )קלנדריים( אצל המעסיק,   
ולמעט מקום שבו בוצעו חילופי מעסיקים במקום העבודה שאז הזכאות תהיה כאמור לעיל מתחילת העבודה.

דמי הבראה  .11

מעסיק יהיה מחויב לשלם לעובד דמי הבראה בהתאם לטבלה שלהלן:  )א( 

 מספר שנות ותק אצל המעסיק
מספר ימי הבראהאו אצל מזמין השירות 

37 השנים הראשונות

9מהשנה ה–4 עד ה–10

10מהשנה ה–11 עד ה–15

11מהשנה ה–16 עד ה–19 

12מהשנה ה–20 עד ה–24

13מהשנה ה–25

מיום 1.10.2014 או ממועד פרסום צו ההרחבה )לפי המאוחר( ומדי שנה בכל 1 ביולי, המחיר ליום הבראה יעמוד  )ב( 
על 427 שקלים חדשים )ארבע מאות ועשרים ושבעה שקלים חדשים( והוא יעודכן במועדים ובשיעורים שבהם 
במשרד  העבודה  והסכמי  השכר  על  הממונה  בחוזרי  כמפורט  המדינה,  בשירות  הבראה  ליום  המחיר  מעודכן 

האוצר בעניין זה.

עובד שעבד פחות מ–12 חודשים בשנה, יהיה זכאי, בעד אותה שנה, לדמי הבראה חלקיים בגין החלק היחסי של  )ג( 
השנה אשר בו עבד. 
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עובד המועסק במשרה חלקית, יהיה זכאי לדמי הבראה שיחושבו יחסית לחלקיות משרתו. )ד( 

דמי ההבראה ישולמו במסגרת חודשי הקיץ, במועד תשלום משכורת החודשים יוני עד ספטמבר. )ה( 

יובא  ואשר  השעה,  שכר  לצד  שישולם  נפרד  כרכיב  הבראה  דמי  ישולמו  שעה,  שכר  לפי  המועסק  עובד  לגבי  )ו( 
יחושב בהתאם  זה  נפרד  ולקרן השתלמות. רכיב  ודמי המחלה וההפרשה לגמל  בחשבון בחישוב דמי החופשה 

.C–המחולקת ב ,B–ב  A לנוסחה שלהלן )ולא יחול לגביו האמור בפסקאות )א( עד )ד( לעיל(: מכפלה של

לעניין זה -  

A - המחיר ליום הבראה, כפי שהוא מעת לעת, לפי פסקה )א(;  

B - מספר ימי ההבראה שלהם זכאי העובד בהתאם לשנות הוותק שלו כאמור בטבלה שבפסקה )א(; מועד עדכון   
הוותק יהיה לפי הכללים החלים, מזמן לזמן, בשירות המדינה לגבי עובדים המועסקים לפי שעה;

C - 2,232 )12 כפול 186(.  

סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה   .12

במקומות עבודה אשר בין כותליהם קיים מזנון המסובסד על ידי מזמין השירות, יהיה עובד, המבצע את עבודתו   
בפועל באותו מקום עבודה, רשאי לרכוש ארוחה באותו מזנון תמורת הסכום שאותו משלמים, בעד אותה ארוחה, 

עובדי מזמין השירות המועסקים באותו מקום עבודה. 

שי לחגים ומתנה בטובין  .13

המעסיק יהיה מחויב להעניק לעובד, שי לרגל ראש השנה ולרגל חג הפסח )להלן - שי לחג(, ובלבד שהוא מועסק  )א( 
בתחילת החודש שבו חל ערב ראש השנה או ערב פסח, לפי העניין. גובה השי לחג לרגל כל אחד מהחגים )ראש 
השנה וחג הפסח(, יעמוד על 212.5 שקלים חדשים )מאתיים ושניים עשר שקלים חדשים וחמישים אגורות( ברוטו.

לחג  בשי  המדינה  השתתפות  לגבי  שיחולו  העדכונים  פי  על  יעודכן  לחג  השי  גובה  ואילך,   2014 משנת  החל  )ב( 
המוענק לעובדים המועסקים בשירות המדינה ובאותם מועדים, כמפורט בחוזרי נציבות שירות המדינה בעניין 

זה, כפי שיהיו מזמן לזמן. 

יודגש כי השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף )כגון, תלושי קנייה( אלא אם כן הוסכם אחרת בין הצדדים להסכם   
זה. מוסכם כי המעביד יהיה רשאי להעניק את השי באמצעות מתן כרטיס אשראי הנושא את סכום השי לחג.

האמור בפסקה )א( לעיל יחול לגבי עובד המועסק בהיקף משרה של 100% משרה או שעבד לפחות 186 שעות  )ג( 
בחודש בממוצע בשלושת החודשים אשר קדמו לחג. עובד אשר מועסק בהיקף משרה הקטן מההיקף האמור לעיל, 
יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו )לגבי עובד שעתי שהועסק בהיקף קטן של שעות מהאמור לעיל, 
יבוצע חישוב של מספר השעות החודשיות שבהן הוא הועסק בממוצע בשלושת החודשים אשר קדמו לחג, והכול 

לחלק ב–186(.  

נוסף על האמור לעיל, כאשר מוענקת מתנה בטובין לעובדי מזמין השירות המועסקים באותו מקום עבודה )כגון,  )ד( 
סלסלת שי לרגל ט"ו בשבט, אם ניתנת(, מזמין השירות יהיה מחויב להעניק לעובד, מתנה בטובין בשווי השתתפות 
מזמין השירות לגבי עובדיו, כפי שיהיה מזמן לזמן, בהתאם לאותם כללים ומועדים שבהם היא ניתנת לעובדי 

מזמין השירות. 

דמי מחלה  .14

עובד יהיה זכאי לימי מחלה בתשלום בהתאם להוראות חוק דמי מחלה, התשל"ו-61976 )להלן - חוק דמי מחלה(, לפי   
השכר המובא בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים, לפי חוק פיצויי פיטורים ורכיב דמי הבראה, ובהתאם לשינויים שלהלן: 

במקום האמור בסעיף 4)א( לחוק דמי מחלה מוסכם, כי תקופת הזכאות לדמי מחלה תהיה יומיים לכל חודש עבודה   
מלא שהעובד עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ובסך הכול 24 ימי מחלה בשנה, אך לא יותר מ–130 ימים, 

בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק דמי מחלה. 

חופשה שנתית  .15

כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום, כהגדרתה בחוק חופשה שנתית, התשי"א-71951, על פי ותקו בעבודה  )א( 
אצל המעסיק או במקום העבודה כדלקמן: 

__________
6  ס"ח התשל"ו, עמ' 206.

7  ס"ח התשי"א, עמ' 234.
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 מספר שנות ותק אצל המעסיק
מספר ימי החופשה השנתייםאו במקום העבודה

2-110

4-311

513

618

8-719

923 ואילך

מובהר כי ימי החופשה המפורטים בטבלה נקובים בימי עבודה.  )ב( 

חופשה מסיבות משפחתיות  .16

כל עובד המועסק 6 חודשי עבודה ומעלה יהיה זכאי לחופשה בתשלום כדלקמן:  )א( 

3 ימי חופשה לרגל נישואין     

1 יום חופשה לרגל נישואי בנו/בתו    

1 יום חופשה לרגל לידת בן/בת    

ימי החופשה כאמור בסעיף קטן )א( יהיו נוסף על ימי החופשה בתשלום שלהם זכאי העובד לפי סעיף 15 שלעיל.  )ב( 

בגדי עבודה וציוד  17

המעסיק יספק לכל עובדיו, על חשבונו, בגדי עבודה הכוללים חולצה, מכנסיים וכיוצא בזה לפי צורכי העבודה,  )א( 
מדי שנתיים או אם התבלו המדים כתוצאה משימוש סביר, לפי המוקדם. 

מובהר כי המעסיק לא יגבה מעובדיו שום תשלום בגין בגדי העבודה והציוד שיספק, לרבות תשלום בגין כיבוס  )ב( 
הבגדים.

המעסיק לא ידרוש מעובדיו תשלום פיקדון בגין בגדי העבודה ו/או הציוד ולא ינכה סכומים כלשהם ממשכורתו  )ג( 
של העובד. 

בתום תקופת העבודה על העובד להחזיר למעסיק סט אחד של ביגוד והציוד שקיבל, ככל שקיבל. במעמד ההחזרה  )ד( 
המעסיק ימסור לעובד טופס המאשר את החזרת הביגוד והציוד כאמור.

לעניין זה -  

ביגוד - לרבות הנעלה ומעיל;  

ציוד אבטחה - כלי נשק, מכשיר מירס/פלאפון, פנס מגה–לייט, פונדה, נרתיק לאקדח, מחסניות ותחמושת, חגור   
כספת אישית וציוד ביטחוני נוסף שיוסכם על הצדדים להסכם זה. 

החזר הוצאות נסיעה  .18

המעסיק ישתתף, בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה ובחזרה, בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים בעניין  )א( 
זה בין לשכת התיאום לבין ההסתדרות, כפי שיתעדכנו מזמן לזמן. 

עובד המוסע על ידי המעסיק ועל חשבונו מביתו לעבודה וחזרה לביתו לא ישולם לו החזר ההוצאות כאמור לעיל.  )ב( 
עם זאת מובהר, כי אם העובד יוסע על ידי המעסיק למקום פיזור המרוחק מביתו יהיה העובד זכאי להשתתפות 

בהוצאות נסיעה מהמקום שבו הורד מההסעה ועד לביתו בהתאם להוראות סעיף 18)א( לעיל.

נסיעות העובד מאתר עבודה לאתר אחר, לבקשת המעסיק, במהלך יום העבודה ושלא בהתאם למתוכנן, ישולמו  )ג( 
על ידי המעסיק, אם וככל שתשלום זה אינו מכוסה במסגרת סעיף 18)א( לעיל ובמקרה כזה ייחשבו לשעות עבודה 

לכל דבר ועניין. 
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תשלום בגין חגים  .19

עובד בשכר לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה או אצל המעסיק, שלא נעדר מהעבודה בסמוך ליום החג  )א( )1( 
)כלומר יום לפני ויום אחרי החג(, מכל סיבה שהיא, או עובד אשר משובץ בימים קבועים ויום  החג  חל  ביום  
שיבוצו  הקבוע והעובד לא עבד מבחירתו ביום החג בהסכמת המעסיק או נעדר מעבודתו  ביום החג בהוראת 
המעסיק, יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג כדלקמן: 2 ימי ראש השנה, 1 יום כיפור, 2 ימי חג סוכות,  
2 ימי חג הפסח, 1 יום העצמאות, 1 חג השבועות, ובכל חגי המדינה או שבתון שיוכרז עליו כחוק )כגון יום 
בחירות( ויחול עליו תשלום שכר עבודה. עובד בשכר לא יהיה זכאי לתשלום בגין  יום חג  החל  בשבת,  והכול 

בכפוף להוראות ההסכם הקיבוצי עם לשכת התיאום בעניין זה.

עובדים בשכר בני דת אחרת יהיו זכאים לתשלום גם בגין ימי חגם ולא יותר מ–9 ימים בשנה בסך הכול.  )2(   

למען הסר ספק, עובד חודשי זכאי למשכורתו הרגילה גם בחופשת החג ולפיכך הוא איננו זכאי לכל תשלום   )3(   
נפרד בעבור חופשה בימי חג.

עובד שיועסק בחג כאמור בסעיף קטן 20)א( יהיה זכאי לגמול בגין עבודתו בשיעור של 50% תוספת לשכרו הרגיל  )ב( 
)להלן - תוספת חג( וליום מנוחה חלופי בלא תשלום, וכן לתשלום מלוא הגמול בגין עבודה בשעות נוספות, נוסף 
על  תוספת החג כאמור, אם וככל שהעובד הועסק מעבר ליום עבודה רגיל, והכול בהתאם להוראות חוק שעות 
עבודה ומנוחה. למען הסר ספק, עובד שיועסק בחג לא יהיה זכאי לדמי חגים כאמור בסעיף קטן )א( לעיל )אשר 

חל על עובד שלא יועסק בחג( אלא לזכויות על פי סעיף קטן זה בלבד.

עובד בשכר יהיה זכאי לתשלום בעבור חג כאמור לפי ממוצע ההשתכרות היומי הרגיל שלו בשלושת החודשים  )ג( 
הקודמים לחודש שבו חל יום החג.

היעדרות ביום הזיכרון  .20

נוסף על ימי החופשה שלהם זכאים העובדים, עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולת   
איבה יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא; לעניין זה, "בן משפחתו" - בנו/

בתו/אביו/אמו/בן או בת זוגו/אחיו/אחותו/סבו/סבתו.

ימי אבל  .21

העובד רשאי להיעדר מעבודתו בזמן אבלו מטעמי דת או נוהג, לתקופה שלא תעלה על 7 ימים, ויהיה זכאי לשכר מלא   
בגין ימי היעדרותו מעבודה, ואין מנכים משכרו או מחופשתו השנתית את ימי האבל. 

הפסקות  .22

המעסיק ייתן לעובד הפסקות מהעבודה במהלך יום העבודה בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה.   

איסור על הטלת קנסות ועונשים  .23

המעסיק אינו רשאי לקנוס את העובד ו/או לנכות סכומי כסף משכרו של העובד ו/או לגבות מהעובד סכומי כסף בשום   
תנאי. 

פיטורים והתפטרות  .24

המעסיק רשאי לפטר עובד, שטרם השלים 24 חודשי עבודה, בכפוף לחובת מתן הודעה מוקדמת. חובה דומה חלה  )א( 
גם על העובד המתפטר. 

פיטורי עובד, שהשלים 24 חודשי עבודה לפחות, אפשריים מסיבה מספקת. )ב( 

צמצום בעבודה הוא סיבה מספקת לפיטורים. פיטורים בשל צמצום בעבודה ייעשו לפי ויתקו של העובד בעבודה,  )ג( 
וכן בהתאם לצורכי העבודה, ובכלל זה תפקודו המקצועי.

ולנציגות  יודיע על כוונתו לעובד  24 חודשי עבודה לפחות,  החליט המעסיק על כוונתו לפטר עובד, שהשלים  )ד( 
העובדים ויקיים שימוע לעובד. 

העובד רשאי להזמין לשימוע את נציגות העובדים. השימוע יתקיים בתוך 9 ימי עבודה מיום ההודעה על הכוונה. )ה( 

החליט המעסיק, לאחר השימוע, על פיטורי העובד, יודיע על החלטתו לעובד ויפנה לנציגות העובדים. )ו( 

]לא מורחב[ )ז( 

]לא מורחב[ )ח( 

]לא מורחב[ )ט( 

]לא מורחב[  .25
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תלוש השכר/משכורת   .26

המעסיק יעביר לידי העובד, מדי חודש בחודשו, לכל המאוחר במועד החוקי לתשלום השכר, תלוש שכר ובו פירוט  )א( 
מלא של כל התשלומים והניכויים מהשכר שינוסחו בצורה ברורה ומובנת לעובד, והכול בהתאם לדין. 

בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א( ומכל דין -  )ב( 

בעת קבלת עובד חדש לעבודה ייתן לו המעסיק טופס המפרט את תנאי עבודתו, וכן את קיומו של מנגנון יישוב   
חילוקי דעות וקיומה של ועדת אכיפה.

]לא מורחב[  .27

תשלום בגין ביטול משמרת   .28

עובד שהוזמן לעבודה, אך לא שובץ בעבודה מסיבות שאינן תלויות בעובד ולא קיבל על כך הודעה מראש של יום   
אחד לפחות - ישולם לו מלוא השכר שהיה משתלם לו בגין יום עבודה שאליו הוזמן. כמו כן, ישולמו לעובד ההוצאות 

בגין נסיעתו לעבודה וחזרה ממנה בהתאם להוראות הסכם זה ככל שיצא לעבודתו.

מטווחים, השתלמויות, רענון ירי  .29

השתתפות העובד במהלך תקופת העבודה במטווח ו/או בהשתלמות מקצועית ו/או ברענון ירי תהיה על חשבון  )א( 
המעסיק בלבד. לעניין סעיף 29 זה, ולמען הסר ספק, האמור יחול גם על מטווח, השתלמות או רענון כאמור אשר 

בוצעו על פי הנחיית המעסיק טרם תחילת העבודה בפועל.

המעסיק יישא בעלות המלאה של המטווח, הציוד בעבור המטווח וכל הכרוך בו ו/או ההשתלמות ו/או רענון הירי  )ב( 
ולא תנוכה השתתפות כלשהי של העובד. 

השתתפות העובד במטווח ו/או השתלמות ו/או רענון המבוצעת במהלך תקופת העבודה כהגדרתה לעיל, תיחשב  )ג( 
כתקופת עבודה לכל דבר ובגין שעות השהות במיתקן האימונים העובד יהיה זכאי לשכר עבודה כקבוע בחוק 

שעות עבודה ומנוחה, וכן החזר הוצאות נסיעה בהתאם להוראות הסכם זה.

ככל שהשתתפות העובד במטווח אורכת זמן קצר, מוסכם כי בגין השתתפות העובד במטווח ישלם לו המעסיק  )ד( 
שכר עבודה בגין שעה אחת לפחות, בתוספת הוצאות נסיעה. 

נשק  .30

המעסיק לא יגבה משכר העובד ולא ינכה משכרו שום תשלום בגין הנשק ו/או הביטוח ו/או רישיון ו/או אגרה,  )א( 
למעט המוסכם בסעיף קטן )ב(. 

רישיון הנשק, ככל שקיים  לגבות מהעובד תשלום בשיעור שאינו עולה על 50% מאגרת  יהיה רשאי  המעסיק  )ב( 
לעובד רישיון נשק אישי על שמו. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי במקרה שהעובד יסיים את עבודתו אצל המעסיק, 
מכל סיבה שהיא, ואם העובד לא השלים שנת עבודה מלאה, יחזיר לו המעסיק את החלק היחסי של התשלום 

שנגבה מהעובד כאמור בסעיף זה, לתקופה שבה לא עבד ואשר בגינה שולמה אגרת רישיון הנשק. 

רישום נוכחות  .31

על העובד לבצע החתמה אישית בשעון הנוכחות או באמצעות אמצעי טכנולוגי מתאים אחר בכפוף לדין ועליו לדווח   
דיווחי שעות עבודה אמיתיים המשקפים נכונה את שעות עבודתו בפועל. 

העסקה במשרה חלקית  .32

פי  ועל  יחסי לחלקיות משרתו  יחושבו באופן  ייהנה מכל הזכויות שבהסכם, אשר  כי עובד במשרה חלקית  מובהר   
הוראות החוק, ככל שקיימות.

ח' בתשרי התשע"ה )2 באוקטובר 2014(
)חמ 3-107-ה1(

  נפתלי בנט
   שר הכלכלה
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הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-11964, אני מאשר כי בניינים שהוקמו בידי 
המדינה או מטעמה או ביוזמתה, או שנרכשו בידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995(, או שנכללו 
בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965, עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה לפני 

יום ה' בטבת התשס"א )31 בדצמבר 2000( על המקרקעין המפורטים להלן, המתוחמים בצבע כחול בתשריט, הם שיכונים ציבוריים:

מס' תכניתחלקי חלקותחלקות בשלמות  גוש המקום

18051-2072/50/34עכו

18103,209-202 ,195-193 ,188 ,187 ,185 ,184 
315 ,308 ,307 ,234 ,228 ,227 ,225-223

347 ,232 ,212-210

880213372/2003/1תלמי אלעזר

880335 ,31

22-192/2003/2

189684994/11/30שדרות

3033235ירושלים

36, 564130גן יבנה

התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

ו' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(
)חמ 3-74(  

                                                              איברהים טאטור
      סגן מנהל אגף בעלות ורישום

      רשות מקרקעי ישראל 
__________

1    ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414.

2   ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-2002, ולפי צו פיקוח על מחירי מצרכים 

ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-12002, 
וסעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-21992, אני מודיע כי 

מיום ה' באב התשע"ד )1 באוגוסט 2014(, המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:

חלק א': מחיר מרבי לבנזין בתחנות תדלוק בשקלים חדשים

המוצר
בנזין 95 אוקטן 

נטול עופרת

7.40א. מחיר לליטר בתחנה )כולל 18% מע"מ(

6.27ב. מחיר לליטר בתחנה באילת

תוספת בעד שירות מלא:

 בכל הארץ )כולל מע"מ( 0.18 שקלים חדשים לליטר.
 באילת )לא כולל מע"מ( 0.15 שקלים חדשים לליטר.

__________
1 ק"ת התשס"ב, עמ' 909; התשס"ד, עמ' 246; התשס"ז, עמ' 737.

2  ק"ת התשנ"ג, עמ' 262; התשס"א, עמ' 206; התשס"ו, עמ' 736 ועמ' 779.
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חלק ב': מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק )אינם כוללים בלו(

טור א'
מוצר נפט

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

2,038.70מזוט כבד 4000 3.5% 

2,208.66זפת 80/100 

2,139.44זפת ה.ב.

ג' באב התשע"ד )30 ביולי 2014(
)חמ 3-2152-ה1(

חן בר יוסף  
מנהל מינהל הדלק והגז  

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-2002, ולפי צו פיקוח על מחירי מצרכים 

ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-12002, 
וסעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-21992, אני מודיע כי 

מיום ו' באלול התשע"ד )1 בספטמבר 2014(, המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:

חלק א': מחיר מרבי לבנזין בתחנות תדלוק בשקלים חדשים

המוצר
בנזין 95 אוקטן 

נטול עופרת

7.39א. מחיר לליטר בתחנה )כולל 18% מע"מ(

6.26ב. מחיר לליטר בתחנה באילת

תוספת בעד שירות מלא:

 בכל הארץ )כולל מע"מ( 0.18 שקלים חדשים לליטר.
 באילת )לא כולל מע"מ( 0.15 שקלים חדשים לליטר.

חלק ב': מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק )אינם כוללים בלו(

טור א'
מוצר נפט

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

2,048.27מזוט כבד 4000 3.5% 

2,224.19זפת 80/100 

2,152.22זפת ה.ב.

ה' באלול התשע"ד )31 באוגוסט 2014(
)חמ 3-2152-ה1(

חן בר יוסף  
מנהל מינהל הדלק והגז  

__________
1 ק"ת התשס"ב, עמ' 909; התשס"ד, עמ' 246; התשס"ז, עמ' 737.

2  ק"ת התשנ"ג, עמ' 262; התשס"א, עמ' 206; התשס"ו, עמ' 736 ועמ' 779.
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הודעה בדבר אבידות שלא נתבעו
לפי תקנות השבת אבידה, התשל"ג-1973

מתפרסמת בזה הודעה לפי תקנה 10 לתקנת השבת אבידה, התשל"ג-11973, כי הטובין המפורטים להלן שנמסרו ביחידת 
המשטרה המופיעה בטור א', שנמצאו בתאריכים המפורטים בטור ב' שתיאורם כמפורט בטור ג' וערכם המשוער כמצוין בטור ד' 
הם אבידות שלא נתבעו, והם יועברו לרשות המוצא אותם בתום 6 חודשים מיום פרסום הודעה זו, אלא אם כן יימצא מי שיטען 

לזכות עליהם:

א'
היחידה המודיעה

ב'
תאריך המציאה

ג'
תיאור הטובין

ד'
ערך משוער בשקלים חדשים

 ח' בניסן התשע"דתחנת רחובות
)8 באפריל 2014(

)X( גורמט זהב/צהוב, צגם לבבות מחוברים

גורמט זהב/צהוב, דגם ריבועים מחוברים

 1,420

1,720

2,060גורמט זהב/צהוב חוליות אלכסוניות מחוברות

גורמט זהב/צהוב מלבנים מאורכים עם 2 
לבבות עם אבן ירוקה וחומה

1,180

1,540צמיד יד צהוב/זהב עם 2 שורות אבנים לבנות

1,160תליון זהב צהוב דגם דולר

3,000טבעת זהב לבן משובצת יהלומים

1,600שרשרת צהוב/זהב דגם עיגולים מחוברים

2,250שרשרת צהוב/זהב חוליות קטנות

שרשרת צהוב/זהב דגם חוליות מלופפות עם 
תליון דגם 6 משובץ ביהלום

2,000

שרשרת צהוב /זהב עם תליון דגם טיפה 
בתוכה עיגול

1,640

י"ז באב התשע"ד )13 באוגוסט 2014(
)חמ 3-51(  

אסא גיל-עד, רפ"ק  
קצין מטה אבידות ומציאות  __________

1 ק"ת התשל"ג, עמ' 1839; התשמ"ח, עמ' 515.

הודעה בדבר אבידות שלא נתבעו
לפי תקנות השבת אבידה, התשל"ג-1973

מתפרסמת בזה הודעה לפי תקנה 10 לתקנת השבת אבידה, התשל"ג-11973, כי הטובין המפורטים להלן שנמסרו ביחידת 
המשטרה המופיעה בטור א', שנמצאו בתאריך המפורט בטור ב' שתיאורם כמפורט בטור ג' וערכם המשוער כמצוין בטור ד' הם 
אבידות שלא נתבעו, והם יועברו לרשות המוצא אותם בתום 6 חודשים מיום פרסום הודעה זו, אלא אם כן יימצא מי שיטען 

לזכות עליהם:

א'
היחידה המודיעה

ב'
תאריך המציאה

ג'
תיאור הטובין

ד'
ערך משוער בשקלים חדשים

 ה' באדר א' התשע"דתחנת רחובות
)6 בפברואר 2014(

צמיד יד לאישה, צבע זהב צהוב, שבור

שרשרת חוליות )1 ארוכה, 3 קצרות( צבע 
זהב צהוב

 2,250

2,600

שרשרת צבע צהוב חוליות מאורכות 
אליפסיות

2,000

י"ז באב התשע"ד )13 באוגוסט 2014(
)חמ 3-51(  

אסא גיל-עד, רפ"ק  
קצין מטה אבידות ומציאות  __________

1 ק"ת התשל"ג, עמ' 1839; התשמ"ח, עמ' 515.
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הודעה 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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רצ/22/1, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3625, התשמ"ט, עמ' 1791, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

ציבורי פתוח עם זכות מעבר לכלי רכב ודרך.

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

בחלקו  הקנאים  מרחוב  חלק  לציון,  בראשון  קרקע  חטיבת   
חלק  מצדו הצפוני,  הגטאות  מורדי  רחוב  המרכזי, הרחבת 
הנוטרים  רחוב  הרחבת  המזרחי,  בחלקו  הנוטרים  מרחוב 
מצדו הצפוני והרחבת רחוב האתרוג מצדו הדרום מערבי, 
שביל מחבר בין רחוב איש מצליח ממזרח לבין רחוב גדעון 

)בן יואש( ממערב, שיכוני המזרח.

חטיבת קרקע בראשון לציון -   

המזוהה כגוש 4242 חלקה 263 בשלמותה ששטחה 46 מ"ר;   
חלק מרח' הקנאים בחלקו המרכזי, שיכוני המזרחי;

המזוהה כגוש 4242 חלקה 475 בשלמותה ששטחה 63 מ"ר;   
הרחבת רח' מורדי הגטאות מצדו הצפוני, שיכוני המזרח;

המזוהה כגוש 4243 חלקה 377 בשלמותה ששטחה 508 מ"ר;   
חלק מרח' הנוטרים בחלקו המזרחי, שיכוני המזרח;

המזוהה כגוש 4243 חלקה 378 בשלמותה ששטחה 637 מ"ר;   
האתרוג  רח'  והרחבת  הצפוני  מצדו  הנוטרים  רח'  הרחבת 

מצדו הדרום-מערבי, שיכוני המזרח;

ששטחה כ–2,291 מ"ר המזוהה כגוש 4247 חלק מחלקה 103;   
שביל מחבר בין רח' איש מצליח ממזרח לבין רח' גדעון )בן 

יואש( ממערב, שיכוני המזרח.

ז' באלול התשע"ד )2 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה מטה יהודה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

ולבנייה מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  מי/151-0171926",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
מי/במ/544/ב, מי/מק/544/ב/2.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית מטה   
יהודה, גבעת ישעיהו - גוש 34326, ח"ח 2, 7.

עיקרי הוראות התכנית: גבעת ישעיהו מק/1/2/544, שינוי   
גבולות בין מגרש מס' 42 בייעוד מגורים למגרש למבנים 

ומוסדות ציבור.

"תכנית מפורטת מס' מי/151-0202101", שינוי לתכנית מי/  )2(
במ/278/א.

אזורית  מועצה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 43 חלקה   ,29802 גוש   -  17 מס'  משק  מטע,  יהודה,  מטה 

בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: התכנית מציעה להסדיר קווי בנייה   
לפי המבנים הקיימים בנחלה.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  תכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
אבן  מרכז  יהודה,  מטה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
העזר, ד"נ שמשון, טל' 02-9900947. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רח' 

שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290200.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

משה דדון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מטה יהודה  

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי אונו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 508-0228791, שינויים במגרשים 

ברח' פנקס 41-29
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה אונו מופקדת "תכנית מפורטת מס' 508-0228791", שינוי 

לתכניות מיתאר תממ/317, תממ/153, תממ/67, קא/412.
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מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
לפי  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
רג/340 על תיקוניה,  תמא38 מס' רג/מק/1613", שינוי לתכנית 

כפיפות לתמא38 על תיקוניה.

פנקס  רח'  גן,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
438, 439 בשלמותן; גבולות   ,55 14 - גוש 6186 - חלקות   ,12
 ,6186 גוש   - מצפון   ,59 חלקה   ,6186 גוש   - מדרום  התכנית: 
רח'   - 56, ממזרח   ,54 6186, חלקות  גוש   - 81, ממערב  חלקה 

פנקס.

לממש  המאפשרים  תנאים  יצירת  א(  התכנית:  מטרות 
לפי  התכנית  שבשטח  לחלקות  הקיימות  הבנייה  זכויות  את 
תיקוניהן  על  תמא38  לרבות  מגרש,  על  החלות  התכניות 
חדש  מגורים  מבנה  הקמת  ב(  תיקוניה;  על  ורג/340/ג/30 
והריסת  בחלקה  הקיימות  הבנייה  זכויות  מיצוי  תוך 
בעלים;  בהסכמת  חלקות  איחוד  ג(  הקיימים;   הבניינים 
שינוי  אדריכלים,  ועיצוב  בינוי  בדבר  בהוראות  שינוי  ד( 
סך  הגדלת  בלא  הדיור,  יחידות  מספר  הגדלת  ה(  בניין;  קווי 
בהתאם  נערכה  התכנית  ו(  עיקריות;  למטרות  השטחים  כל 

להוראות סעיף 23 בתמא38.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד חלקות 55 ו–438 למגרש 
והקמת  הקיימים  הבניינים  הריסת  ב(  בעלים;  בהסכמת  אחד 
מבנה מגורים חדש לפי תמא38 ורג/340/ג/30 על תיקוניהן תוך 
מתכניות  שינוי  בלא  עיקריים  לשטחים  הבנייה  זכויות  מיצוי 
בתוקף; ג( סך הקומות בבניין: קומות מרתף מלאות - 3, קומת 
קרקע - 1, קומות מגורים - 8, קומת דירות גג - 1; ד( תוספת 
הקומות  בין  בנייה  זכויות  ניוד  יותר  ה(  יח"ד;   35 עד  יח"ד 
)מזרח(  ו( שינוי קווי בניין: קדמי  השונות בבניין מעל הקרקע; 
מ–3 מ' ל–0.0 מ' לרח' פנקס, אחורי )מערב( מ–5 מ' ל–3 מ' לחלקות 
)דרום(  צדי   ,81 לחלקה  מ'  ל–3  מ'  מ–3.5  )צפון(  צדי   ;56  ,54 
מ–3.5 מ' ל–3 מ' לחלקה 59; ז( קביעת הוראות ועיצוב אדריכלי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7.11.2013 ובילקוט הפרסומים 6723, התשע"ד, עמ' 2590.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  גן,  רמת   ,26 המעגל  רח'  גן,  רמת  ולבנייה   לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-6753394
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  אביב,  תל  מחוז 
האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.ramat-gan.muni.il העירוני

אביבית מאור-נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית 
רג/מק/1112/ב,  לתכניות  שינוי  רג/מק/1112/ג",  מס'  מפורטת 
רג/340/ג/3,  לתכניות  כפיפות  רג/340/ג,  רג/340,  רג/1112, 
רג/340/ג/1/3, רג/340/ג/7, רג/340/ג/15, רג/מק/340/ג/17, רג/

תמא/4/23/א,  תממ/5/1,  רג/מק/340/ג/1/16,  מק/340/ג/16, 
תמא/34/ב/4, רג/340/ג/31.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו - גוש 6494, 
חלקות 415-413, ח"ח 334, 361, 416.

מטרות התכנית: א( הסדרת דרך גישה לחניון ציבורי תת–
האזור;  תושבי  לרווחת  פנקס  רח'  הדרך  בתחום  עתידי  קרקעי 
ומתוכנן  קיים  מצב  לפי  במתחם  הקרקע  ייעודי  הסדרת  ב( 
פתוח;  ציבורי  ושטח  לדרך  המיועדים  שטחים  הגדלת   תוך 
בניין כמסומן  קו  לפי קא/413 בשינוי  לבנייה  ג( מתן אפשרות 
ו–414,   413 בחלקות  לפי תמא/38/3  מבנים  חיזוק  ד(  בתשריט; 
בקומת  הבנייה  והשלמת  חלקית  קומה   + קומות   2 תוספת 
 + קומות   7 למגורים  במגרשים  קומות  מס'  קביעת  העמודים, 
קומת גג חלקית, תוספת ממ"ד ליחידות הדיור במרחק של עד 

1.5 מ' בגבול הצפוני ו–2 מ' מהגבול הדרומי בחלקה 414.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
 המקומית לתכנון ולבנייה אונו, רח' יצחק רבין 41, קרית אונו, 

טל' 03-5311166.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ישראל גל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אונו  

מרחב תכנון מקומי אור יהודה-אזור

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' 552-0160192

שם התכנית: מאא/מק/1117, הגדלת שטחי ציבור 
ב.ת.6

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
מאא/158/ב,  מאא/100,  לתכניות  שינוי   ,"552-0160192 מס' 

מאא/בת/6/158/א, מאא/מק/1076, כפיפות לתכנית תמא2/4.

אזור  יהודה,  אור  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
התעשייה יוני נתניהו - גוש 6483, ח"ח 156.

מטרת התכנית: הגדלת שטחי חניה וציר מטרופולינים ירוק.

ציבורי;  לחניון  שטח  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב( הגדלת שטח ציבורי פתוח.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
3.10.2013 ובילקוט הפרסומים 6683, התשע"ד, עמ' 950.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה אור יהודה, שד' אליהו סעדון 122, אור יהודה, 
ולבנייה  לתכנון  הוועדה המחוזית  ובמשרדי   ,03-5388108 טל' 
מחוז תל אביב, בניין קריית הממשלה, רח' מנחם בגין 124, תל 
אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל.

עופר בוזי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אור יהודה-אזור  
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פרדס–חנה-כרכור,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רח' דניאל 227 - גוש 10123, ח"ח 457.

המגורים  מגרש  בין  הגבולות  הסדרת  התכנית:  מטרת 
מס' 27 לבין השטח לבנייני ציבור של גן הילדים ובית הכנסת 

שמצפון לו והפרשה לצורכי ציבור.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18.12.2013 ובילקוט הפרסומים 6742, התשע"ד, עמ' 3401.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,22 הבנים  דרך  רח'  פרדס–חנה-כרכור,  ולבנייה   לתכנון 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,077-9779937

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חיים געש  
יושב ראש הוועדה המקומית  

                                     לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
מס' 355-0090910", הסדרת בנייה קיימת ברח' חצב 24, רכסים, 
תממ/6,  מכ/201,  לתכניות  כפיפות  מכ/231,  לתכנית  שינוי 

תמא/34/ב/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רכסים, רח' חצב 24 - 
גוש 11145, חלקה 204 בשלמותה, ח"ח 281; מגרש 68 בשלמותו 

מתכנית מכ/231.

מטרת התכנית: הסדרת בנייה קיימת בחלקה תוך תוספת 
יח"ד, שינויים בקווי בניין ושינויים בפיתוח השטח.

ל–5;  מ–2  יח"ד  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
כהקלה;   6% של  בשיעור  עיקריים  בנייה  שטחי  תוספת   ב( 
ג( שינוי בקווי בניין: שינוי קו בניין צדי מ–4 מ' ל–3.5 מ', שינוי 
 קו בניין אחורי מ–5 מ' ל–4.6 מ' וקו בניין צדי מ–4 מ' ל–3.5 מ'; 
גובה  חניה,  פתרון  לרבות  ופיתוח,  בינוי  בהוראות  שינוי  ד( 
לניקוז  הוראות  קביעת  ה(  תכסית;  וקביעת  תומכים  קירות 

משמר נגר לפי תמא/34/ב/4.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4.9.2013 ובילקוט הפרסומים 6667, התשע"ד, עמ' 444.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
הנביאים,  מגדל   ,2 כורי  רח'  הכרמל,  מורדות  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-8676296 טל'  חיפה, 
ולבנייה מחוז חיפה, רח' פלי"ם 15ב, חיפה, טל' 04-8633448, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

סמי מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' ז'בוטינסקי 
107-105 - גוש 6205, חלקות 37, 366, 367, 710 בשלמותן, ח"ח 
711, 712; גבולות התכנית: מצפון - רח' המעפיל )וכן חלקות 365, 
368, 369 בגוש 6205(, מדרום - רח' ז'בוטינסקי, במזרח - חלקות 
365, 699, 709 בגוש 6205, במערב - חלקות 368, 369, 388 בגוש 

.6205

שינוי  ידי  על  רג/מק/1112/ב  לתכנית  שינוי  התכנית:  מטרת 
בינוי והגדלת מס' יח"ד, בלא שינוי בסך זכויות הבנייה המאושרות.

התכנית  הוראות  של  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים, על ידי: 1( שינוי מס' הקומות 
א,  בניין  המאושר:  הבנייה  גובה  במסגרת  לבנייה  המותרות 
 6  + טכנית  קומה   + גבוהה  קרקע  לקומת   1+ קרקע  מקומת 
קומות + קומה טכנית גבוהה, בניין ב, מקומת כניסה כפולה + 
44 קומות מגורים + קומה טכנית גבוהה לקומת כניסה גבוהה + 
39 קומות + 2 קומות טכניות, כמו כן שינוי מספר קומות מרתף 
מ–5 ל–6 קומות; 2( שינוי גובה קומת מרתף 3 באופן שיאפשר 
הבנייה;  בהיתר  שייקבע  לגובה  אשפה  ופינוי  וטעינה   פריקה 
מעבר  לרבות  ז'בוטינסקי,  רחוב  בחזית  קולונדה  הוספת   )3
מקורה רציף; ב( שינוי של הוראות התכנית בדבר הגדלת מספר 
דיור, בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות,  יחידות 
יח"ד;  ל–220  יח"ד  מ–195  דיור  יחידות  מס'  הגדלת  ידי   על 
ג( שינוי של הוראה המחייבת מרפסות שירות ומסתורי כביסה 
צירוף  באופן שיותר  רג/340/ג  לפי תכנית  הדיור  יחידות  בכל 
מרפסות לחדרי הרחצה, ובתנאי שיינתן פתרון לכל הפונקציות 

שבמרפסת שירות ובכלל זה - תליית כביסה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבנייה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' 03-6753394. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 13, 

תל אביב.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אביבית מאור-נמרודי  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת גן  

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי פרדס–חנה-כרכור

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
ש/מק/1290/ב", הסדר גבולות מגרש במערב פרדס חנה, שינוי 

לתכניות תרש"צ 2/27/15, ש/487.
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הפלי"ם 15/ב, חיפה, טל' 04-8616252, וכל מעוניין רשאי לעיין 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יוסף יהודה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שומרון  

מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי אלעד

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מיתאר  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
422-0099457", איחוד חלקות ושינוי קו בניין, רח' אבן גבירול, 

שינוי לתכניות גז/במ/195/3, אל/195/15, אל/מק/195/10.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אלעד, רח' אבן גבירול 
13-5 - גוש 5760, חלקות 13-10, 22, 23 בשלמותן.

 6 הכולל  אחד  שטח  לתא  חלקות  איחוד  התכנית:  מטרת 
בניינים קיימים ושיפור הבינוי הקיים כדי לאפשר הסטת שטחי 
בנייה מאושרים בהתאם לתכנית מאושרת אל/15/195, על ידי 

שינוי קווי הבניין האחורי והצדי.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד חלקות; ב( שינוי קו בניין 
אחורי מ–6 מ' ל–3 מ'; ג( שינוי קו בניין צדי מ–4 מ' ל–0 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14.8.2012 ובילקוט הפרסומים 6454, התשע"ד, עמ' 1612.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  אלעד,   ,1 גאון  נסים  רבנו  רח'  אלעד,  ולבנייה  לתכנון 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,03-9078131
ביום  קהל:  קבלת  שעות  פתוחים.  האמורים  שהמשרדים 

ראשון, בשעות 12.30-8.30, וביום חמישי 15.30-11.30.

אבי שטרן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אלעד  

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה הוד השרון מופקדת "תכנית מס' הר/מק/8/200", שינוי 

לתכנית הר/במ/200.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, הרחובות 
הנשיאים, פינת רח' החומש - גוש 6411, חלקה 481, ח"ח 482.

מטרות התכנית: א( איחוד וחלוקה לצורך העתקת המגרש 
לפינת  סמוך,  למיקום  הר/במ/200  תקפה  תכנית  לפי  המסחרי 
הרחובות הנשיאים והחומש; ב( שינוי הוראות הבינוי במגרש 
המסחרי כדי לאפשר ניצול יעיל של זכויות הבנייה; ג( שינוי 

בקווי הבניין.

ב(  בהסכמה;  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
שינוי הוראות הבינוי במגרש המסחרי, על ידי: 1( שינוי הגובה 
ג(  הקומות;  בין  שטחים  לניוד  אפשרות   )2 מ';  ל–11.8  מ'  מ–9 

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שומרון  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' 353-0123943",  
רח' מעלה כרמל 19, איחוד וחלוקה, שינוי לתכניות ש/11, ש/188, 

ש/68, כפיפות לתכניות ש/101, ש/207, ש/מק/950/א.

מעלה  רח'  שומרון,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
9; שטח  ח"ח  9 בשלמותן,   ,8 חלקות   ,11321 גוש   -  19 הכרמל 

התכנית: 1.992 דונם.

מטרות התכנית: א( איחוד וחלוקה; ב( תוספת יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית: א( חלוקת השטח המיועד למגורים 
לארבעה תאי שטח; ב( הגדלת מספר יח"ד בתחום התכנית מ–2 

ל–4, כך שבכל תא שטח יותרו 2 יח"ד.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
שומרון,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
רח' המייסדים 52, זכרון יעקב. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15/ב, 

חיפה, טל' 04-8616252.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יוסף משלב  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שומרון  

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
 ,10223 גוש   ,69 בחלקה  דיור  יחידת  תוספת   ,"353-0079335
בנימינה, שינוי לתכניות ש/1122/א, ש/23/א, כפיפות לתכניות 

מק/ש/961, ש/208.

הזית,  רח'  בנימינה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
פינת רח' שביל החלב - גוש 10223 )מוסדר(, חלקה 69 בשלמותה.

שטח   6% ותוספת  דיור  יחידת  תוספת  התכנית:  מטרת 
עיקרי שהיה ניתן לקבל בהקלה.

עיקרי הוראות התכנית: א( תוספת יחידת דיור מ–2 יח"ד ל–3 
יח"ד; ב( תוספת שטחי שירות בגין תוספת יחידת דיור; ג( תוספת 

6% שטח עיקרי שהיה ניתן לקבל בהקלה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30.9.2013 ובילקוט הפרסומים 6679, התשע"ד, עמ' 780.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
יעקב,  זכרון   ,52 המייסדים  רח'  שומרון,  ולבנייה  לתכנון 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' 
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רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון   המחוזית 
טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  

מרחב תכנון מקומי לוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
שם התכנית: לד/מק/5501

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
בן  אריה  רח'  בניין,  קווי  שינוי  לד/מק/5501",   -  406-0198135
אליעזר, לוד, שינוי לתכנית לד/519, כפיפות לתכניות לד/1000, 

לד/1004, לד/531.

 ,4012 גוש   - לוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 238 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי בקווי הבניין.

מ'  מ–5  קדמי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ל–2-3 מ'; ב( שינוי קו בניין אחורי מ–5 מ' ל–2 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7.7.2014 ובילקוט הפרסומים 6832, התשע"ד, עמ' 6661.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,08-9279987 טל'   ,2 המלך  דוד  שד'  לוד,  ולבנייה  לתכנון 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, קריית 
וכל מעוניין  91, רמלה, טל' 08-9788444,  הממשלה, רח' הרצל 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

יאיר רביבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה לוד  

מרחב תכנון מקומי נתניה

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

נת/מק/31/401 - 408-0147579".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, רח' בן גוריון, 
שכ' דרום העיר - גוש 7928, ח"ח 10, 13; גוש 7992, ח"ח 35, 37, 

.58 ,57

עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית 
בת–תוקף.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.3.2014 ובילקוט הפרסומים 6780, התשע"ד, עמ' 4737.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה נתניה, רח' הצורן 6, אזור התעשייה קרית ספיר, 

שינוי בקווי בניין מ–5 מ' ל–3 מ' לאורך שני הרחובות החומש 
והנשיאים, כמסומן בתשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
טל'   ,45265 השרון  הוד   ,28 גמלא  בן  רח'  השרון,  הוד  ולבנייה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .09-7759666
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון   המחוזית 

טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 423-0165704
שם התכנית: הר/מק/20/9/600/א/27

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה הוד השרון מופקדת "תכנית מס' 423-0165704", שינוי 
הר/מק/160/ת/8/ב,  הר/במ/20/9/600/א,  הר/1002,  לתכניות 

הר/מק/20/9/600/א/10, הר/מק/20/9/600/א/22.

רח'  השרון,  הוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,305  ,304  ,284-287 חלקות   ,6443 גוש   - הפרחים  שכ'  כוכבן, 

315, ח"ח 306, 312, 314.

וחלוקה מחדש של המגרשים  איחוד  א(  מטרות התכנית: 
בהסכמת הבעלים; ב( הרחבת דרך מאושרת; ג( הרחבת שצ"פ 
בתכנית;  הקבועים  בניין  קווי  שינוי  ד(  לדרך;  מעבר  זכות  עם 
ה( שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי; ו( הגדלת מספר 

יחידות דיור; ז( שינוי הוראות בדבר בריכות שחייה.

של  מחדש  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מגרשים בתחום התכנית; ב( הגדלת מס' יח"ד מ–12 יח"ד ל–14 
הרחבת שצ"פ  ג(  הבנייה המותרים;  שינוי בשטחי  בלא  יח"ד, 
עם זכות מעבר לרכב והרחבת דרך קיימת בצד המערבי בין רח' 
כוכבן לרח' כרכום, ומצפון לחלקה 305; ד( שינוי קווי בניין לחלק 
הבתים  העמדת  שינוי  ה(  בתשריט;  שמפורט  כפי  מהמגרשים 
שטוחים;  לגגות  אפשרות  מתן  ו(  המאושרת;  לתכנית   ביחס 
שחייה  בריכות  להציב  אפשרות  ומתן  הנחיות  קביעת  ז( 
שחייה  לבריכות  בניין  קו  שינוי  ח(   ;107  ,106  ,103 במגרשים 
מגבול המגרש ל–1 מ' במקום 2 מ' לפי תכנית שבתוקף; ט( שינוי 

גודל מגרש מינימלי להצבת בריכת שחייה ל–330 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
טל'   ,45265 השרון  הוד   ,28 גמלא  בן  רח'  השרון,  הוד  ולבנייה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .09-7759666



ילקוט הפרסומים 6899, ב' בחשוון התשע"ה, 26.10.2014  266

ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  רחובות  ולבנייה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' רח/414-0196147", 
רח/מק/2000/ב/2,  רח/2000/ב/1,  רח/2/131,  לתכניות  כפיפות 

רח/מק/2000/ב/5, רח/מק/2000/יב, רח/תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח' רמח"ל - 
גוש 3699, חלקה 32 בשלמותה; שטח התכנית: 10,060.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים בכל 
תחום התכנית.

בתכנית  הכלולים  השטחים  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
יחולקו בלא הסכמת בעלים; ב( רישום החלוקה החדשה ייערך 

בהתאם לסעיף 125 לחוק.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
פרסומה של ההודעה  מיום  ימים   60 בתוך  להגיש התנגדות 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
רחובות,   ,2 ביל"ו  רח'  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
הוועדה  יומצא למשרדי  08-9392294. העתק ההתנגדות  טל' 
91, רמלה,  ולבנייה מחוז המרכז, רח' הרצל  המחוזית לתכנון 

טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 ,3 "תכנית מיתאר מס' רח/414-0115956, רח' סעדיה גאון   )1(
כפיפות  רח/2/172/א,  לתכנית  שינוי  רח/מק/2/172/א/2", 
רח/ רח/2000/ג/2,  רח/2000/ב/1,  רח/1250,  לתכניות 

מק/2000/ב/3, רח/מק/2000/ג/3, רח/תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח' סעדיה   
גאון 3 - גוש 3701, חלקה 285 בשלמותה; שטח התכנית: 

.813

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין בהתאם לתשריט.  

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קו בניין צדי לצד מזרח   
לבנייה  מדרגות  לתוספת  מ'   4 במקום  מ'   1 שיהיה  כך 
שיהיה  כך  מזרח  לצד  צדי  בניין  קו  שינוי  ב(   קיימת; 
2.56 מ' במקום 4 מ' לתוספת מרפסת לבנייה קיימת בקומה 
מ'   2.40 שיהיה  כך  דרום  לצד  קדמי  בניין  קו  שינוי  ג(  א; 
א;  בקומה  קיימת  לבנייה  מרפסת  לתוספת  מ'   5  במקום 
מ'   3.30 שיהיה  כך  דרום,  לצד  קדמי  בניין  קו  שינוי  ד( 
במקום 5 מ' לכניסה; ה( שינוי קווי הבניין הם רק ליחידת 
הדיור הדרום מזרחית כמופיע בתשריט; ו( בשאר החלקה 
קווי הבניין יהיו לפי תכניות מאושרות החלות על החלקה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
2.5.2014 ובילקוט הפרסומים 6819, התשע"ד, עמ' 6110.

"תכנית מיתאר מס' רח/414-0133371 - רח/מק/27/10/1200",   )2(
לתכניות  שינוי  מזרחי,  מרים  רח'   ,43 קפרא  מנשה  רח' 

בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,09-8603170 טל'  נתניה, 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שמעון שר  
                                    יושב ראש ועדת המשנה המקומית

לתכנון ולבנייה נתניה  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 ,"413-0135327  - רצ/מק/121/22/1  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
שינוי לתכניות רצ/1/1, רצ/22/1, רצ/מק/85/22/1, כפיפות 

לתכנית רצ/1/1/יג.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רח' חגי   
הנביא 3 - גוש 4247, חלקה 191 בשלמותה.

בניין לפי המסומן  קווי  א( שינוי  עיקרי הוראות התכנית:   
בתשריט, בלא שינוי בזכויות הבנייה המאושרות; ב( שינוי 
של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים, 
כמסומן  קיימת  לבנייה  אחורי  בניין  קו  שינוי   )1 ידי:  על 
בתשריט מ–5 מ' ל–0 ראה בתשריט; 2( שינוי קו בניין צדי 
3( שינוי קו בניין קדמי נקודתי  נקודתי מ–3 מ' ל–2.35 מ'; 
מ–6 מ' ל–4.3 מ'; 4( שינוי של הוראות לפי התכנית בדבר 

בינוי או עיצוב אדריכליים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
1.3.2013 ובילקוט הפרסומים 6793, התשע"ג, עמ' 5095.

 ,"413-0174235  - רצ/מק/2/56/ב/9  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
שינוי לתכניות רצ/2/56/ב, רצ/במ/2/56/ב/2.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מאיר יערי 37 - גוש 6288, חלקה 95 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין אחורי )מזרחי(   
מ–10 מ' ל–9 מ' משתנה בהתאם לתשריט מצב מוצע; ב( לא 
יהיה שינוי בכל הוראה אחרת מהוראות תכניות תקפות 

החלות על הנכס.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
10.4.2014 ובילקוט הפרסומים 6793, התשע"ד, עמ' 5095.

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית 
לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-9547577, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טל'  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז 
ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788444

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
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מרחב תכנון מרחבי שרונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
הצ/6/122,  הצ/122,  לתכניות  שינוי  הצ/מק/415/1-1",   מס' 

הצ/3/1-0, הצ/3/1-0ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה מקומית אבן 
יהודה - גוש 8025, חלקה 15; שטח התכנית: 17,890 מ"ר.

מטרת התכנית: חלוקה בלא הסכמת בעלים.

עיקרי הוראות התכנית: א( הקטנת שטח מגרש חקלאי מינימלי 
מ–10,000 מ"ר ל–5,963 מ"ר; ב( חלוקה בלבד בלא הסכמת בעלים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23.7.2010 ובילקוט הפרסומים 6126, התש"ע, עמ' 4492.

המרחבית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
פולג,  אזור התעשייה  1ג,  הצורן  רח'  ולבנייה שרונים,  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-8636012 טל'  נתניה, 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז  ולבנייה 
טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אפרים בולמש  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבנייה שרונים  

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי צפת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  צפת  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' צפ/מק/91", 

שינוי לתכנית ג/4285.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צפת, רח' נוף כנרת, 
שכ' נוף כנרת - גוש 13532, חלקה 37 בשלמותה.

שינוי  בלא  דיור  יחידות  תוספת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
באחוזי הבנייה המותרים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
04-6927465. העתק  טל'  50, צפת,  ירושלים  רח'  ולבנייה צפת, 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון, משרד הפנים, קריית הממשלה, נצרת עילית, טל' 

.04-6508508

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

כפיפות  רח/מק/2000/ג/3,  רח/2000/ג/2,  רח/10/1200, 
לתכניות רח/2000/ב/1, רח/מק/2000/ב/3, רח/תמא/2/4.

מנשה  רח'  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
קפרא 43, רח' מרים מזרחי - גוש 3705, חלקה 52 בשלמותה; 

שטח התכנית: 1,794.

מטרות התכנית: א( תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים   
ודרך,  מגורים, שצ"פ  בייעודים:  תאי שטח  מיקום  לשינוי 
בלא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד; ב( הקמת 2 בנייני 

מגורים, 11 יח"ד כל אחד ובסך הכל 22 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקת חלקות: מגורים,   
ייעוד;  כל  של  הכולל  בשטח  שינוי  בלא  ודרך,   שצ"פ 
 6 קביעת  ג(  יח"ד;  ל–22  יח"ד  מ–20  יח"ד,   2 תוספת  ב( 
בניין  קו  שינוי  ד(  עמודים;  קומת  גבי  על  מגורים  קומות 
מזרחי )צדי( ודרומי )קדמי( לכיוון שצ"פ; ה( קביעת זכויות 

והוראות הבנייה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
3.4.2014 ובילקוט הפרסומים 6793, התשע"ד, עמ' 5096.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבנייה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות, טל' 08-9392294, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רח' 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

מרחב תכנון מקומי גזר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' גז/
מק/25/27", פתחיה, שינוי גבולות מגרשים, תחנת תדלוק, שינוי 

לתכנית גז/7/27.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתחיה - גוש 4740, 
ח"ח 11, 17.

מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע, 
שנקבעו  שטחים  והגדלת  מאושר  בתוואי  דרך  הרחבת  למעט 
של  שינוי  בינוי,  שינוי  ב(  ציבור;  לצורכי  בת–תוקף  בתכנית 
הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים; ג( הרחבת 
שאושרה  דרך  למעט  בת–תוקף,  בתכנית  מאושר  בתוואי  דרך 
הקמת  לצורך  בניין  בקווי  שינוי  ד(  ארצית;  מיתאר  בתכנית 

מבנה מסחרי: שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית מ–0 מ' ל–2.5 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
10.1.2014 ובילקוט הפרסומים 6756, התשע"ד, עמ' 3831.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,99789 שמשון  ד"נ  חשמונאי,  בית  גזר,  ולבנייה  לתכנון 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9274082

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

פטר וייס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גזר  
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מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חבל אשר ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
חא/מק/14/2013",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 

שינוי לתכנית ג/17045.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית חבל 
 ,13  ,10  ,9  ,3  ,2 ח"ח   ,19959 גוש   - הגיטאות  לוחמי  רח'   אשר, 

15-17; גוש 19960, 4, 10, 11, 14.

בהסכמה;  וחלוקה  איחוד  תכנית  א(  התכנית:   מטרות 
הגדלת  ד(  מינימלי;  מגרש  גודל  שינוי  ג(  בניין;  קווי  ב( הקטנת 

שטח ציבורי.

לאזור  קרקע  ייעודי  הסדרת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
התעשייה ומבני המשק בקיבוץ על ידי איחוד וחלוקה; ב( שינוי 
הגדלת  ד(  קיימים;  למבנים  בניין  קווי  הסדרת  ג(  הדרך;  תוואי 
ונופש;  למלונאות  משקי  אזור  בין  חיץ  יצירת  לצורך   שצ"פ 
ה( שינוי גודל מגרש מינימלי לייעוד תעסוקה ומלאכה; ו( קביעת 

הנחיות והוראות בינוי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
טל'   ,5 מערבי  גליל  ד"נ  אשר,  חבל  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
04-9879610. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית 
טל'  עילית,  נצרת  קריית הממשלה,  הצפון,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 

.04-6508503

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
רומן טביקמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חבל אשר  

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה לב הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
גלג/24/14/6671",  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 

בהתאם לתכניות ג/12735, ג/12906, ג/6671.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין - גוש 19270, 
חלקה 23 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( חלוקה בהסכמת הבעלים בכל 
תחום התכנית; ב( שינוי קווי בניין לפי תשריט מצב מוצע )קו 
אדום מקווקו(; ג( הגדלת תכסית קרקע מ–36% ל–55%; ד( שינוי 

בגודל מגרש מינימלי מ–400 מ"ר ל–380 מ"ר.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

מרחב תכנון מקומי צפת

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

צפ/מק/87", שינוי קווי בניין וניוד זכויות מקומה לקומה.

גוש   - עיריית צפת  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
13698, חלקה 48 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין, ניוד זכויות מקומה 
לקומה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16.5.2014 ובילקוט הפרסומים 6829, התשע"ד, עמ' 6508.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה צפת, רח' ירושלים 50, צפת, טל' 04-6927465, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית 
וכל   ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הממשלה, 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

אילן שוחט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה צפת  

מרחב תכנון מקומי גלבוע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
שינוי  לתצ"ר,  גבולות  הסדרת  צבי,  רמת  ג/גל/מק/183", 
לתכניות ג/13089, ג/2059, ג/626, ג/במ/295, כפיפות לתכניות 

תמא34/ב/3, תמא34/ב/4.

אזורית  מועצה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גלבוע - גוש 17091, חלקות 21-3, 26-24 בשלמותן; גוש 17092, 
 ,49-46  ,37  ,35-9 חלקות   ,17093 גוש  בשלמותן;   30-2 חלקות 
 ,98-94  ,88-84  ,81-75  ,73-71  ,68-64  ,59  ,57  ,56  ,54  ,52  ,51
 105-102, 116-111, 123-119 בשלמותן; גוש 17106, ח"ח 17, 20; 

גוש 23174, ח"ח 10.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה והסדרת גבולות 
הנחלות בהסכמה; ב( הסדרת מערכת דרכים וכניסה ליישוב על 
ידי הרחבה ו/או איחוד וחלוקה; ג( איחוד שטח למבני ציבור 
בתוך  הקיימים  למבנים  בניין  קווי  שינוי  ד(  היישוב;  במרכז 
 שטח המגורים ושטח חקלאי ביום אישור התכנית כפי שהם; 

ה( הסדרת וקביעת גבולות סופיים לצורכי תצ"ר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6.7.2012 ובילקוט הפרסומים 6492, התשע"ג, עמ' 770.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הגלבוע,  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

דניאל עטר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גלבוע  
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רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
לקהל.

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
בנייה  והוראות  בניין  קו  שינוי  חוסניה,  מש/מק/6/10619", 
במגרש 145/2/3, שינוי לתכנית ג/10619, כפיפות לתכנית מש/

מק/1/10619.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חוסנייה - גוש 19253, 
ח"ח 8, 11, 16; שטח התכנית: 0.7600 דונם.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין אחורי, שינוי גודל 
מגרש מינימלי, שינוי תכסית ושינוי הוראות בינוי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16.5.2014 ובילקוט הפרסומים 6819, התשע"ד, עמ' 6117.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  משגב,  תרדיון,  תעשיה  אזור  משגב,  ולבנייה   לתכנון 
ולבנייה מחוז  04-9990102, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
הצפון, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה משגב  

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' 9/מק/2062",  

המשבב, שינוי לתכנית 9/בת/11.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית גת - גוש 1840, 
ח"ח 13, 14, 25; גוש 3027, ח"ח 5, 9.

מ';  ל–0  מ'  בניין אחורי מ–5  קו  מטרות התכנית: א( שינוי 
ב( שינוי קו בניין צדי )מזרחי( מ–4 מ' ל–0 מ', בלא שינוי בשטח 

ייעודי הקרקע ובזכויות הבנייה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7.2.2014 ובילקוט הפרסומים 6793, התשע"ד, עמ' 5105.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  גת,  קריית   ,97 הקוממיות  רח'  גת,  קריית  ולבנייה  לתכנון 
08-6874773, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
הדרום, רח' התקווה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263384, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
שולמית סהלו  

                                  יושבת ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת  

התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 

ולבנייה לב הגליל, ת"ד 80, סכנין, טל' 04-6746741.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  גלג/58/11/12906",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/12735, ג/12906, ג/668, ג/9169, גלג/31/07/12906.

גוש 19315,  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין -   
ח"ח 12.

בהתאם  הבניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
למסומן בתשריט; ב( התוויית זיקת הנאה בתחום המגרש.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6780, התשע"ד, עמ' 4746.

"תכנית מפורטת מס' גלג/63/13/12906".  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין - גוש 19315 -   
ח"ח 12-10, 16.

הסכמת  בלא  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הבעלים; ב( שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6845, התשע"ד, עמ' 7101.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבנייה לב הגליל, ת"ד 80, סכנין, טל' 04-6746741, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
נביל דאהר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה לב הגליל  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

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

מק/27/7468", שינוי לתכניות ג/11136, ג/7468.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: איכסאל - גוש 16906, 
חלקה 42 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( חלוקה למגרשים בלא הסכמת 
הבעלים; ב( הקטנת קווי בניין בהתאם למתווה מבנה קיים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.3.2014 ובילקוט הפרסומים 6793, התשע"ד, עמ' 5103.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים, רח' ציפורן 5, נצרת עילית, טל' 
04-6468585, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
הצפון, קריית רבין, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין 
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י.א. דרסלר בע"מ
)ח"פ 51-377397-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.11.2014, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' יהודה 
הלוי 46א, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק דרסלר, מפרק

ערן ויינר נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-369676-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.11.2014, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  33034, לשם הגשת  חיפה   ,26 המגינים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רון ברנט, עו"ד, מפרק

אנטריפוינט בע"מ
)ח"פ 51-382048-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,30.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' אימבר 14, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אוהד פטל, מפרק

קסטרו רוטר ניהול בע"מ
)ח"פ 51-286636-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.11.2014, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' אורט 
ישראל 31, בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאל רוטר, מפרק

מרחב תכנון מקומי שמעונים

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

מס' 7/מק/2155", שינוי לתכנית מפורטת 138/03/7.

 - 84א  תש"ז  פעמי  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש 100239/1 מוסדר, ח"ח 1.

קדמי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
מ'  מ–5   83 מגרש  לצד  צדי  בניין  קו  שינוי  ב(  מ';  ל–5  מ'  מ–8 
חקלאית  בקרקע  הגובלים  צדיים  בניין  קווי  שינוי  ג(  מ';   ל–3 
מ–5 מ' ל–0 מ'; ד( שינוי קווי בניין אחוריים הגובלים בקרקע חקלאית 

מ–8 מ' ל–0 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18.5.2012 ובילקוט הפרסומים 6423, התשע"ב, עמ' 4351.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה שמעונים, מרכז אזורי איבים, ת"ד 50, שדרות, 
מעוניין  וכל   ,08-6894063 פקס'   ,08-6899063  ,08-6899696 טל' 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

צביקה קדמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שמעונים  

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

סולפיישן פרמהסוטיקלס בע"מ
)ח"פ 51-378590-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.11.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, שד' 
בן גוריון 107, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביגדור לבנון, מפרק

חשמל הגליל גואטה ראובן בע"מ
)ח"פ 51-486483-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,30.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק,  דוח  הגשת  לשם  נהריה,   ,53 ארלוזורוב  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ראובן גואטה, מפרק
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דני שושן בע"מ
)ח"פ 51-242246-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.12.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הרצל 17, 
חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אוהד מרחב, עו"ד, מפרק

קרית-נוף בע"מ
)ח"פ 51-089564-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.12.2014, בשעה 12.30, במשרד ברנר שטריקר ושות', 
סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל  ד,  קומה   ,88 חשמונאים  רח' 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרקים, המראה 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יחיאל חצור          עופר קופמן

ם י ק ר פ מ                         

זקצר חברה לשמאות 2000 בע"מ
)ח"פ 51-291116-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,18.00 בשעה   ,1.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' כצנלסון 13, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נעמה שורץ-ברק, עו"ד, מפרקת

מדיה של שמחה ואמת ל ק בע"מ
)ח"פ 51-457777-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
נחלת  רח'  12.00, אצל המפרק,  1.12.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
יצחק 32א, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלומי בחרי, עו"ד, מפרק

אשת הפקות 2010 בע"מ
)ח"פ 51-446611-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.11.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' נבטים 4, 
קומה 4, פתח תקוה 4956103, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלום לוי, עו"ד, מפרק

צ'אנל וי קומיניקיישנס בע"מ
)ח"פ 51-085031-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.12.2014, בשעה 10.00, אצל אי.סי.אי, בית 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,5 ז'בוטינסקי  רח'   ,17 קומה  אבגד, 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
טל רשף, מפרק

גזר אחזקה וניהול בע"מ
)ח"פ 51-141680-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.12.2014, בשעה 18.30, במשרד המפרק, רח' 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,13 וינצ'י  דה  ליאונרדו 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריה שפירא, עו"ד, מפרק

בויה בע"מ
)ח"פ 51-386835-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.12.2014, בשעה 12.00, אצל גולן גולדשמידט ושות' 
עו"ד, רח' ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואב דהאן, מפרק
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מ.פ. לוח אם בע"מ
)ח"פ 51-263233-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' האומנים 
14, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישראל שניידרמן, עו"ד, מפרק

איריס ברטוב חברת רואי חשבון
)ח"פ 51-430176-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.12.2014, בשעה 10.00, במשרדי סומך חייקין, רח' 
הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
רועי וולך, עו"ד, מפרק

עשן לבן בע"מ
)ח"פ 51-444171-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דין חדי  14.00, במשרדי עורכי  7.12.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
ושות', רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, טל' 03-6130311, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גיא חדי, עו"ד, מפרק

קרן לי ייצור ושיווק מוצרי חקלאות בע"מ
)ח"פ 51-161955-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.12.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, מושב נאות 
הכיכר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
רון שוורץ, עו"ד, מפרק

ראשונים יחידת רכישה סוכנות לביטוח חיים )1992( בע"מ
)ח"פ 51-164435-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.12.2014, בשעה 18.00, אצל המפרקת, רח' האשד 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,8
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סימה פרי, עו"ד, מפרקת

פרי מיכאל לניהול אסטרטגיות ופתוח עסקי בע"מ
)ח"פ 51-173073-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.12.2014, בשעה 20.00, אצל המפרקת, רח' האשד 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,8
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סימה פרי, עו"ד, מפרקת

יתרן יזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-387352-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' גיבורי 
ישראל 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בריג'יט תשובה, עו"ד, מפרקת

חלקה 16 בגוש 6207 בע"מ
)ח"פ 51-020552-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מפרק החברה,  12.00, במשרדי  2.12.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח' אבא הלל 15, רמת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי גלוסקה, עו"ד, מפרק



273 ילקוט הפרסומים 6899, ב' בחשוון התשע"ה, 26.10.2014 

ג'י אנד ג'יי וואי בע"מ
)ח"פ 51-357103-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.12.2014, בשעה 10.00, במשרדי החברה, 
רח' המסגר 1, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ג'ואי שמחון, מפרק

אס.סי.אס מידל איסט בע"מ
)ח"פ 51-386707-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' האורן 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,14
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון קוך, מפרק

קו נקי סטודיו לגרפיקה בע"מ
)ח"פ 51-131154-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' שאול 
המלך 19, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יאיר גלר, מפרק

קרדיואנג'ל בע"מ
)ח"פ 51-448064-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
16.00, במשרדי המפרק,  14.12.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רח' הברזל 26א, בית ריינהולד, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
אלי בורוכוב, עו"ד, מפרק

ליאם תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-419816-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הלח"י  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,8.12.2014 ביום  תתכנס 
23, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריק אמסלם, מפרק

גיימ אריי בע"מ
)ח"פ 51-377367-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.12.2014, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' קרן 
היסוד 38, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון שטרן, עו"ד, מפרק

ליאור אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-304930-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.12.2014, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, מושב 
יעד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אביעד קליג', עו"ד, מפרק

ק.ח.ט. בע"מ
)ח"פ 51-120007-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.12.2014, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רח' אבן 
גבירול, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה טלמון, מפרק
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בינופרי בע"מ
)ח"פ 51-412822-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הנוטר 
19, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל בינו, מפרק

סימול-תרגום סימולטני בע"מ
)ח"פ 51-161119-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.12.2014, בשעה 17.00, במשרד עו"ד אשרת חורי, 
רח' יד חרוצים 12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל ליאור, מפרק

ג. גזית תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-328936-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.12.2014, בשעה 17.00, במשרד עו"ד אשרת חורי, 
רח' יד חרוצים 12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גבריאל גזית, מפרק

רובקד בע"מ
)ח"פ 51-095815-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21.12.2014, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' 
נגב 2, קריית שדה התעופה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן חיים, מפרק

פרז ינקינטון השקעות בע"מ
)ח"פ 51-315677-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' האטד 
5, רמת אפעל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו אברהם, מפרק

ארגוס - טכנולוגיות ראייה ממוחשבת בע"מ
)ח"פ 51-469323-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,14.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' הנביאים 9, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכסנדר סוכמן, מפרק

ר.אי.ק. שיווק תוצרת חקלאית בע"מ
)ח"פ 51-282016-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
יפו 97, מרכז כלל, משרד 822, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
יעקב אברהמס, עו"ד, מפרק

אם. אס. אן. מייסון נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-499682-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
הגשת  לשם   ,6971067 תל–אביב-יפו  החייל,  רמת   ,2 הנחושת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ליאור פיק, מפרק
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ראייה טובה - משקפיים ומשקפי שמש בע"מ
)ח"פ 51-261930-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון אבולעפיה רותם, מרח' 

כסלו 9/1, מודיעין, 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.

רון אבולעפיה רותם, מפרק

ראייה טובה - משקפיים ומשקפי שמש בע"מ
)ח"פ 51-261930-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.12.2014, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' כסלו 
9/1, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רון אבולעפיה רותם, מפרק

אי.ג'י.אם.אל.אופטיק בע"מ
)ח"פ 51-266659-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון אבולעפיה רותם, מרח' 

כסלו 9/1, מודיעין, 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.

רון אבולעפיה רותם, מפרק

אויס ים אחזקות בתקשורת בע"מ
)ח"פ 51-345478-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.12.2014, בשעה 17.00, במשרד עו"ד יאיר דנגור, 
רח' יצחק שדה 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה מוריס מלכי, מפרק

קסל וגולדי יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-438829-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.12.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' 
ז'בוטינסקי 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים ניר, מפרק

אום דיאמונדס בע"מ
)ח"פ 51-483570-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 31.12.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' 
ז'בוטינסקי 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים ניר, מפרק

אוטו קום שווק והתקנות בע"מ
)ח"פ 51-218039-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.12.2014, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' קרן 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הכרמל,  טירת   ,15 היסוד 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דני אסנין, מפרק
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א.ל. תל ברוך צפון בע"מ
)ח"פ 51-269359-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הרינג  שטיינמץ  במשרד   ,12.00 בשעה   ,1.1.2015 ביום  תתכנס 
לשם  אביב,  תל   ,23 בגין  מנחם  דרך  דין,  עורכי  ושות'  גורמן 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
יעקב שטיינמץ, עו"ד, מפרק

החברה הישראלית - אמריקאית לביטוח משכנתאות בע"מ
)ח"פ 51-231048-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הרינג  שטיינמץ  במשרד   ,12.00 בשעה   ,1.1.2015 ביום  תתכנס 
לשם  אביב,  תל   ,23 בגין  מנחם  דרך  דין,  עורכי  ושות'  גורמן 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
יעקב שטיינמץ, עו"ד, מפרק

Holland & Knight LTD
)ח"פ 51-279411-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הרינג  שטיינמץ  במשרד   ,12.00 בשעה   ,1.1.2015 ביום  תתכנס 
לשם  אביב,  תל   ,23 בגין  מנחם  דרך  דין,  עורכי  ושות',  גורמן 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
יעקב שטיינמץ, עו"ד, מפרק

פרופיט אינטרנשיונל ח.י.ד בע"מ
)ח"פ 51-277800-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הרינג  שטיינמץ  במשרד   ,12.00 בשעה   ,1.1.2015 ביום  תתכנס 
לשם  אביב,  תל   ,23 בגין  מנחם  דרך  דין,  עורכי  ושות'  גורמן 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
יעקב שטיינמץ, עו"ד, מפרק

אי.ג'י.אם.אל.אופטיק בע"מ
)ח"פ 51-266659-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.12.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' כסלו 
9/1, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רון אבולעפיה רותם, מפרק

טובה'לה - אוהלי יוסף יצחק - המסעדה בע"מ
)ח"פ 51-480984-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.12.2014, בשעה 10.00, בבית המפרק, רח' 
בן אליעזר 13, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף ברנדס, מפרק

כ.מ.- עידוד יעוץ כלכלי בע"מ
)ח"פ 51-243753-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 31.12.2014, בשעה 11.30, אצל המפרק, רח' 
ז'בוטינסקי 39, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ברוך מימון, עו"ד, מפרק

אריסון טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-303612-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הרינג  שטיינמץ  במשרד   ,12.00 בשעה   ,1.1.2015 ביום  תתכנס 
לשם  אביב,  תל   ,23 בגין  מנחם  דרך  דין,  עורכי  ושות'  גורמן 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
יעקב שטיינמץ, עו"ד, מפרק




