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מינוי עובד אחראי
לפי חוק כלי הירייה, התש"ט-1949

הירייה,  כלי  לחוק  10א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מטה  הרשומים  העובדים  את  ממנה  אני  התש"ט-11949, 
ירייה  כלי  להחזקת  מיוחד  רישיון  לקבל  שראויים  לעובדים 
משרד  עובדי  של  לתפקידיהם  בקשר  ביטחון  לצורכי  שנועדו 

המשפטים ומערכת בתי המשפט:

מחוז נצרת:

ענת זפרני

מחוז ירושלים:

שריאל לוי

ליאת זהבית בר–אשר.

המינויים יהיו בתוקף כל עוד העובדים האמורים מכהנים 
בתפקידיהם הנוכחיים.

י"ג בתמוז התשע"ה )30 ביוני 2015(
)חמ 3-497-ה4(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשי"ד, עמ' 149; התשל"ח, עמ' 124.  1

מינוי עובד אחראי
לפי חוק כלי הירייה, התש"ט-1949

הירייה,  כלי  לחוק  10א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משרד  של  מהעובדים  אחד  כל  ממנה  אני  התש"ט-11949, 
רישיון  קבלת  לצורך  אחראי  לעובד  להלן,  המנויים  הביטחון 
בקשר  ביטחון,  לצורכי  שנועד  ירייה  כלי  להחזקת  מיוחד 

לתפקידיהם במשרד הביטחון:

שלמה ירון מעיין

גולן טננבאום.

התשע"ז  בתמוז  ו'  יום  עד  בתוקף  יהיה  זה  מינוי  כתב 
כל אחד מהעובדים האמורים  מכהן  עוד  וכל   )2017 ביוני   30(

בתפקידו הנוכחי, לפי המאוחר מביניהם.

כ"ב בסיוון התשע"ה )9 ביוני 2015(
)חמ 3-497-ה4(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשי"ד, עמ' 149; התשל"ח, עמ' 124.  1

מינוי מפקחים
לפי חוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954

נפץ,  חומרי  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אהוד  ואת  איהאב  אליאס  את  ממנה  אני  התשי"ד-11954, 
)אאוג'ן( פטרסקו, עובדי משרדי, למפקחים לצורך החוק האמור.

תוקף ההסמכה כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם.

י"א בתמוז התשע"ה )28 ביוני 2015(
)חמ 3-2490(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  

ס"ח התשי"ד, עמ' 64; י"פ התשי"ד, עמ' 829; התשס"ג, עמ' 2084.  1

מינוי רשות
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

 579 שבתקנה  "הרשות"  ההגדרה  לפי  סמכותי  בתוקף 
אברהם  את  ממנה  אני  התשכ"א-11961,  התעבורה,  לתקנות 

ישעיהו, לרשות לעניין חלק י' לתקנות האמורות.

מינויו של סמעאן שנארה2 - בטל.

כ"ב בתמוז התשע"ה )9 ביולי 2015(
)חמ 3-766-ה4(

ישראל כ"ץ  
                                        שר התחבורה  והבטיחות בדרכים

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ד, עמ' 303.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 4993.  2

הארכת הסמכת אגודה
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות   562 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התאגידים  של  ההסמכה  את  מאריך2  אני  התשכ"א-11961, 
האמורות  לתקנות  ט'  חלק  לעניין  לאגודה  להלן  המפורטים 
 )2015 באוגוסט   16( באלול התשע"ה  א'  מיום  נוספת   לתקופה 

עד יום י"ח באדר ב' התשע"ו )28 במרס 2016(:

מועדון מכוניות וסיירות בישראל )מ.מ.ס.י(, ע"ר 58-003-007-0;  )1(

טלדור מערכות בע"מ, ח"פ 51-099500-4.  )2(

י"ב בתמוז התשע"ה )29 ביולי 2015(
)חמ 3-83א(

ישראל כ"ץ  
                                          שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשמ"ט, עמ' 1326.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 3018.  2

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ז-11957, אני מודיע על כוונתי -

לתת צו לפי סעיף 25 לחוק, המרחיב את תחולת ההסכם   )1(
מפעלי  של  הארצי  הארגון  בין  שנחתם  הכללי  הקיבוצי 
העובדים  הסתדרות  לבין  בישראל  והאבטחה  השמירה 
מאבטחי  של  עבודה  תנאי  שעניינו  החדשה  הכללית 
התשע"ה  באדר  ז'  ביום  נחתם  האמור  ההסכם  טיולים; 
)26 בפברואר 2015( ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 

.7008/2015

לתקן לפי סעיף 25 לחוק את צו ההרחבה להסכם הקיבוצי   )2(
שמספרו  הסכם  המרחיב  והאבטחה,  השמירה  בענף 
 ;)2014 ביולי   22( התשע"ה  בתמוז  כ"ד  מיום   7029/2014
אבטחה  שירותי  הנותנות  לחברות  בנוגע  יהיה  התיקון 

לטיולים ועובדיהן.

כ"ב בתמוז התשע"ה )29 ביולי 2015(
)חמ 3-107-ה1-2(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  

ס"ח התשי"ז, עמ' 63.  1
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המחוזי  המשפט  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת 
בדצמבר   10( התשע"ה  בכסלו  י"ח  ביום  בשבתו  בירושלים, 
2014(, בתיקי עמל"ע 8567-08-14, 1529-09-14 )בד"א 79/10(, 
החליט להטיל על חסאן בסתוני, רישיון מס' 12350, עונש של 
שלושים  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק  השעיה 

חודשים.

תוקף ההשעיה מיום י"ד בסיוון התשע"ה )1 ביוני 2015( עד 
יום י"ב בכסלו התשע"ח )30 בנובמבר 2017(.

ט"ז בסיוון התשע"ה )3 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לשכת  לחוק  78)ג(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בסיוון  ט'  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
התשע"ה )27 במאי 2015(, בתיק בד"מ 056/2014, החליט להטיל 
זמנית  השעיה  של  עונש   ,30268 מס'  רישיון  הירש,  איתי  על 
 27( התשע"ה  בסיוון  ט'  מיום  הדין,  עריכת  במקצוע  מעיסוק 

במאי 2015( ועד למתן פסק דין חלוט בעניין.

י"ד בסיוון התשע"ה )1 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בסיוון  כ"ד  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
התשע"ה )11 ביוני 2015(, בתיק בד"מ 073/2014, החליט להטיל 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,26571 מס'  רישיון  סייד,  פואד  על 
במקצוע עריכת הדין לתקופה של 10 שנים במצטבר לכל עונש 

משמעתי קודם שהוטל עליו.

כ"ח בסיוון התשע"ה )15 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בסיוון  כ"ז  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
התשע"ה )14 ביוני 2015(, בתיק בד"מ 067/2009, החליט להטיל 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,8948 מס'  רישיון  גנות,  אהוד  על 
במקצוע עריכת הדין לתקופה של 4 שנים במצטבר לכל עונש 

השעיה אחר שהוטל עליו.

כ"ח בסיוון התשע"ה )15 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בסיוון  כ"ז  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
התשע"ה )14 ביוני 2015(, בתיק בד"מ 024/2012, החליט להטיל 
על אהובה זלצברג, רישיון מס' 15355, עונש של השעיה מעיסוק  

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושים חודשים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ז בסיוון התשע"ה )14 ביוני 2015( 
עד יום כ"ה בכסלו התשע"ח )13 בדצמבר 2017(.

א' בתמוז התשע"ה )18 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ד בסיוון 
התשע"ה )11 ביוני 2015(, בתיק בד"מ 033/2014, החליט להטיל 
על אלברט חריש, רישיון מס' 42378, עונש של השעיה מעיסוק 
לעונשי  במצטבר  שנה  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע 

השעיה אחרים שהוטלו עליו.

בחשוון  י"א  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
 4( התשפ"ד  בחשוון  כ'  יום  עד   ,)2022 בנובמבר   5( התשפ"ג 

בנובמבר 2023(.

א' בתמוז התשע"ה )18 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1
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הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ה באייר התשע"ה 
על  להטיל  החליט   ,086/2014 בד"מ  בתיק   ,)2015 במאי   14( 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,22792 מס'  רישיון  כרמי,  לדה 
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושים חודשים במצטבר 

לכל עונש השעיה אחר שהוטל עליה בעבר.

כ"ב בסיוון התשע"ה )9 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"ג בסיוון התשע"ה 
על  להטיל  החליט   ,073/2013 בד"מ  בתיק   ,)2015 במאי   31( 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,14982 מס'  רישיון  כהן,  רפאל 
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלוש שנים במצטבר לכל 

עונש אחר שהוטל עליו.

בתמוז  כ"ה  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
התשפ"ג )14 ביולי 2023(, עד יום כ"ח בתמוז התשפ"ו )13 ביולי 

.)2026

כ' בסיוון התשע"ה )7 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ג באייר התשע"ה 
על  להטיל  החליט   ,007/2015 בד"מ  בתיק   ,)2015 במאי   12( 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,18388 מס'  רישיון  משרקי,  מרואן 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבעה חודשים וחצי.

תוקף ההשעיה מיום י"ד בסיוון התשע"ה )1 ביוני 2015( עד 
יום ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(.

ט"ז בסיוון התשע"ה )3 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"א בסיוון 
התשע"ה )8 ביוני 2015(, בתיק בד"מ 094/2014, החליט להטיל 
על עבדאללה עבדאללה, רישיון מס' 22961, עונש של השעיה 
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שש שנים מיום מתן 

גזר דין זה, בחופף לכל עונש השעיה אחר שהוא מרצה כעת.

תוקף ההשעיה מיום כ"א בסיוון התשע"ה )8 ביוני 2015( 
עד יום כ"ז בסיוון התשפ"א )7 ביוני 2021(.

כ"ד בסיוון התשע"ה )11 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"א בסיוון 
התשע"ה )8 ביוני 2015(, בתיק בד"מ 087/2014, החליט להטיל 
על מאהר אלכליל, רישיון מס' 32366, עונש של השעיה מעיסוק 
עונש  לכל  במצטבר  שנה  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע 

השעיה אחר שנפסק כנגדו בעבר.

בכסלו  כ"ד  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
 15( התשצ"ה  בטבת  ג'  יום  עד   ,)2033 בדצמבר   16( התשצ"ד 

בדצמבר 2034(.

כ"ג בסיוון התשע"ה )10 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ז' באייר התשע"ה 
על  להטיל  החליט   ,064/2013 בד"מ  בתיק   ,)2015 באפריל   26(
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,9808 מס'  רישיון  ברחד,  שמואל 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשרה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום י"ד בסיוון התשע"ה )1 ביוני 2015( עד 
יום כ"א באדר ב' התשע"ו )31 במרס 2016(.

ט"ו בסיוון התשע"ה )2 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1
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של לשכת עורכי הדין צפון, בשבתו ביום ז' בסיוון התשע"ה )25 
במאי 2015(, בתיק בד"מ 031/2012, החליט להטיל על איהאב 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,31340 מס'  רישיון  מרואת,  מאייר 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושים חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ז' בסיוון התשע"ה )25 במאי 2015( עד 
יום ו' בכסלו התשע"ח )24 בנובמבר 2017(.

י"ד בסיוון התשע"ה )1 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין דרום, בשבתו ביום כ"ג בניסן התשע"ה 
)12 באפריל 2015(, בתיק בד"מ 007/2009, החליט להטיל על יוסף 
6311, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע  רישיון מס'  שמואל, 

עריכת הדין לתקופה של ארבעים ושמונה חודשים.

)22 במאי 2015(  תוקף ההשעיה מיום ד' בסיוון התשע"ה 
עד יום ט"ז באייר התשע"ט )21 במאי 2019(.

ט' בסיוון התשע"ה )27 במאי 2015(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"א בסיוון 
התשע"ה )8 ביוני 2015(, בתיק בד"מ 093/2014, החליט להטיל 
מן  הוצאה  של  עונש   ,32366 מס'  רישיון  אלכליל,  מאהר  על 

הלשכה במצטבר לכל עונש אחר אותו שהוא מרצה כיום.

כ"ג בסיוון התשע"ה )10 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

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

התשכ"ט-1969

אני מודיע, כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 14620, 
14624, 14625, 14626 - צפת, נפת צפת, הוצגו ביום י"ג בתמוז 
התשע"ה )30 ביוני 2015( למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקיד 
רח'  העסקים,  לב  בניין  צפת,  הסדר  אזור  המקרקעין  הסדר 
ממונה  ובלשכת  צפת,  בעיריית  עילית,  נצרת   ,16 המלאכה 

הרשויות, מחוז הצפון, בית הממשלה, נצרת עילית.

י"ג בתמוז התשע"ה )30 ביוני 2015(

חיים לרדו  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר צפת  

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ד באדר 
התשע"ה )15 במרס 2015(, בתיק בד"מ 128/2013, החליט להטיל 
על מוניר חוטבא, רישיון מס' 31684, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום י"ד בסיוון התשע"ה )1 ביוני 2015( עד 
יום ט"ז באלול התשע"ה )31 באוגוסט 2015(.

ט"ז בסיוון התשע"ה )3 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
התשע"ה  באדר  ז'  ביום  בשבתו  צפון,  הדין  עורכי  לשכת  של 
על  להטיל  החליט   ,024/2014 בד"מ  בתיק   ,)2015 בפברואר   26( 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,36709 מס'  רישיון  שלבי,  באסם 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום י"ד בסיוון התשע"ה )1 ביוני 2015( עד 
יום ט"ז באלול התשע"ה )31 באוגוסט 2015(.

ט"ו בסיוון התשע"ה )2 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין צפון, בשבתו ביום א' בתמוז התשע"ה 
על  להטיל  החליט   ,004/2015 בד"מ  בתיק   ,)2015 ביוני   18(
של השעיה  עונש   ,27063 מס'  רישיון  עתאמלה,  עבדאלסלאם 
פחות  חודשים   48 לתקופה של  הדין  עריכת  מעיסוק במקצוע 
שנה ו–8 ימים )השעיה שהחלה ביום י"ב בסיוון התשע"ד )10 

ביוני 2014( בתיק בד"מ 22/13(.

 )2015 ביוני   18( א' בתמוז התשע"ה  תוקף ההשעיה מיום 
עד יום כ"ו בסיוון התשע"ח )9 ביוני 2018(.

א' בתמוז התשע"ה )18 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז ירושלים
 

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

101-0059810 
 שינוי בקו בנין תת קרקעי, שם התכנית: 

 , ירושלים 00רח' פייר קניג 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 –התשכ"ה , בנייהוה
ירושלים, ובמשרדי הועדה המחוזית  בנייהלתכנון וה
ירושלים, מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול

 .2098150-525מס': 
 ללא איחוד וחלוקה.איחוד וחלוקה: 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא והרשאות:  בנייההיתרי 
 היתרים או הרשאות.

 לתכניות הבאות: המתייחסת
 מס' התכנית  סוג היחס

 א' 1200מק/   כפיפות
  8219  שינוי      
 ב' 1599  כפיפות 
  90  כפיפות  

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .82רחוב: פייר קניג , שכונה: תלפיות, ישוב: ירושלים

 X :002021קואורדינטת 
   Y :909912קואורדינטת 

 

 גושים וחלקות: 
   028מוסדר מס' חלקות בשלמותן  02502

 

 מטרת התכנית:
 בנייהשינוי בקו בנין תת קרקעי לשם התרת תוספת 

 , ירושלים.82, רח' פייר קניג -8.82במפלס 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
, לשם -8.82במפלס  בנייה. קביעת בינוי לתוספת 5

 הרחבת מוסך קיים במפלס זה, בהתאם לנספח בינוי.
קוי בנין וקביעת קוי בנין תת קרקעיים חדשים . שנוי 0

 כאמור. בנייהלתוספת ה
 .בנייה. קביעת הוראות בנוי ותנאים למתן היתר 0

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה  מעוניין בקרקע, בבניין,

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר 

. העתק 20-9089955, טלפון 8, קומה 5ספרא 
התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ה
, 5, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון המלכה בנייהו

 .   20-9082090ירושלים, טלפון 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת, ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייהוההתכנון 
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 קובי כחלון
  קומיתיו"ר הועדה המ

 ירושלים  בנייהלתכנון ול
 
 

  מחוז  תל אביב
 

 יפו –אביב -מרחב תכנון מקומי תל
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 בסמכות הועדה המקומית
לחוק התכנון  98בהתאם לסעיף ניתנת בזאת הודעה, 

, בדבר הפקדת תכנית 5891 –, התשכ"ה בנייהוה
העברת  – 8828תא/מק/ 122-2080099מספר מקוון 

בסמכות  02לאבן גבירול  91זכויות משלמה המלך 
 הועדה המקומית.

 

 מוסדר גושמחלק  חלקות בשלמותן חלקות בחלקן
285 288 9555 

 005 9051 

 598 9820 
 

  מיקום/כתובת:
 91שלמה המלך  -מגרש מוסר

אולם התאטרון שבקומה  ,02אבן גבירול  -מגרש מקבל
אשר בנוי כחלל מוגבה בגובה של  +(,5.38א )מפלס 

 מ'. 9.25
 

 מטרת התכנית:
עידוד שימור ושיפוץ בפועל בקרב מבנים לשימור 
והתחדשות עירונית ע"י קביעת הדרכים להעברת זכויות 

ממבנים לשימור בהגבלות מחמירות מכח תכנית  בנייה
ב' המאושרת, למגרשים אחרים  2650השימור 

באמצעות הבטחת מקורות המימון לביצוע דרישות 
השימור במבנים לשימור. וכן הגברת היקפי התעסוקה 

 על צירי תנועה ראשיים קיימים.
 

 :עיקרי הוראות התוכנית
ממבנה לשימור בהגבלות  בנייה. העברת זכויות 1

למגרש  65מחמירות במגרש ברחוב שלמה המלך 
 .30המקבל ברחוב אבן גבירול 

מ"ר עיקרי במבנה לשימור  195.59מחיקת  .5
 .65בהגבלות מחמירות ברחוב שלמה המלך 

מ"ר עיקרי למשרדים בקומה ב'  262תוספת  .0
 מ"ר עיקרי למשרדים בגלריה  401ותוספת של 
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, 30קומה ב', ב"מגרש מקבל" שברחוב אבן גבירול 
הכל בהתאם למפורט בנספח הבינוי המחייב של 

 תכנית זו. 
 מ"ר לשטחי שרות ב"מגרש מקבל". 199תוספת  .0

 

תוספת השטח במגרש המקבל תהייה ללא כל שינוי 
בקווי הבניין, בגובה או בחזיתות המבנה, הכל 
 בהתאם למצב המאושר בתוכניות הראשיות

התקפות ובהיתרי הבנייה המאושרים. התוספת 
 השטח מיועדת באופן בלעדי לאולם התיאטרון.

 

. הבטחת ביצוע הוראות השימור בפועל במבנה 2
 באמצעות הבטחת 65לשימור ברחוב שלמה המלך 

מקורות המימון לביצוען בהיקף שווי זכויות 
המועברות, הכל לשביעות רצון מהנדס העיר 

 להוראות תכנית השימור.  ובהתאם
 

ן רשאי לעיין בשינוי התכנית ללא תשלום, יכל המעוני
התכנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, ארכיון אגף 

אביב, בימים -תל 99גוריון -תכנון העיר ברח' שדרות בן
, קומה ג' חדר 50:22 – 29:22א',ב',ג' וה' בין השעות 

בבניין  . כל המעונין בקרקע,20-2082018טלפון  028
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

לחוק,  522שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
רשאי, תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, 
 להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
ירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפ

 את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 

 ספיר דורון
  ת המשנהועדיו"ר 

 יפו-תל אביב לתכנון ולבנייה
 
 

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
הודעה בדבר הכנת תכנית מתאר מקומית מספר 

 0509988-800הר/
דיור בר השגה ברחוב -0502הר/מק/ :שם התכנית:

 דוד שמעוני
לחוק התכנון  22בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת 

, בדבר הכנת תכנית מתאר 5891 -, תשכ"הבנייהוה
כחלק ממהלך כללי  128-2028811מקומית מספר הר/

של מתן כלים לסיוע למצוקת הדיור וכמענה מקומי לבעיית 
תקדם  -המקומית ברשות המקומית דיור לאוכלוסייה 

כנית זו פתרונות למגורים בהישג יד. יחידות הדיור ת
בתוכנית זו ייועדו לתושבי הרשות המקומית הרצליה. 
מימוש המגורים יהיה במבנה הכולל עירוב של שימושי 
מגורים, מבני חינוך, תרבות ופנאי ושימושים מסחריים. 
המתחם ייתן מענה שלם, הן לתוספת האוכלוסייה 

לל תוספת האוכלוסייה ובנוסף כמענה לכ -במתחם 
 בסביבה הקרובה. הפרוגרמה המתוכננת כוללת: 

יח"ד, אשר יתנו מענה לדיור בהישג יד של  502. 5
 האוכלוסייה המקומית בהרצליה. 

. מבני חינוך גני ילדים ו/או מעונות יום ו/או שימושים 0
 באופן נאות במתחם.  דומים אשר ישולבו

 לשימוש הציבור הרחב,  -. מבני תרבות, פנאי וספורט 0
 . חזית מסחרית לרחבה עירונית  במפלס הרחוב. 8
 ים הנלווים.ה הן למגורים והן לכל השימושי. פתרונות חני1
ספים אשר ישמרו . שמירה על עתודות שטחי ציבור נו9

ציבורי עתידי במגרש בהתאם   למימוש של בינוי 
 לצרכים העתידיים של עיריית הרצליה. 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית :   הרצליה

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 029עד:   029מחלקה:   9109גוש:  
 שלם 022עד:   022מחלקה:   9109גוש:  
 חלקי 092עד:   092מחלקה:   9109גוש:  

 
 

 תכנון מקומי הרצליהמרחב 
 הודעה בדבר קביעת תנאים בתכנית מס'

0509988-800 
לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי הועדה המקומית  לתכנון 5891 -, התשכ"הבנייהוה
 118, מרחב הרצליה, החליטה בישיבתה מס' בנייהול

לחוק,  29לקבוע תנאים עפ"י סעיף  24.6.2015 מיום
, שהחלטה בדבר 128-2028811 לתכניתבהתאם 

לפיהם לא יוצאו  08.9.0251הכנתה התקבלה ביום 
 בתחום בנייההיתרי 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 029עד:   029מחלקה:   9109גוש:  
 שלם 022עד:   022מחלקה:   9109גוש:  
 חלקי 092עד:   092מחלקה:   9109גוש:  

 

אלא אם כן הובטחה הרחבת הדרך כפי שיתואם עם 
כל המעוניין שנים.  0העיר, זאת לתקופה של מהנדס 

רשאי לעיין בתנאים במשרדי הועדה המקומית הרצליה, 
 , הרצליה. 00רח' סוקולוב 

 

כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר 
הרואה את עצמו נפגע על ידי התנאים, רשאי על פי 

לחוק, להגיש ערר לועדת הערר במשרד  29סעיף 
 .  20-2151299רמת גן, טל.  1הפנים, רח' ז'בוטינסקי 

 
 

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
 0518הודעה בדבר הכנת תכנית מספר הר/

החלת סעיפים -מתחם הלפרין-0518שם התכנית: הר/
 לחות"ב 25-22

לחוק  29-ו 22נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 
בדבר הכנת תכנית  ,5891-, תשכ"הבנייההתכנון וה
 והגבלת הוצאת היתרי בנייה 0051מספר הר/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
 רשות מקומית: הרצליה

 

 



ילקוט הפרסומים 7076, כ"ז בתמוז התשע"ה, 14.7.2015  7402

 גושים/חלקות לתכנית:
 שלם 592עד :  592מחלקה:  9100גוש 
 שלם 590עד :  590מחלקה :  9100גוש 
 שלם 590עד :  592מחלקה:  9100גוש 

 

 המוצעים: השינויים
לחוק בדבר הכנתה של  22לפרסם הודעה לפי סעיף 

הנפחים הרצויים לבנייה, את  תכנית אשר תבחן את
זכות הדרך וחיבורי התנועה, הפרסלציה וקווי הבניין 
במתחם ליישום התחדשות במתווה הריסה ובנייה מכוח 

 .0050והר/ 09תמ"א 
 

 25לקבוע תנאים להוצאת היתרי בנייה לפי סעיף 
 לחוק, כדלקמן:

לא יוצאו היתרי בנייה להריסה וכן לא תינתנה תוספות 
. בכפוף לאמור 0050ותכנית הר/ 09זכויות מכוח תמ"א 

לעיל, ניתן להוציא היתרי בנייה לשיפוץ ותוספות למבנים 
 הקיימים.

 

 תוקף התנאים:
 תוקף התנאים למשך שנה.

 
 

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
מתאר מקומית מספר הודעה בדבר הכנת תכנית 

 0510181-800הר/
דיור בר השגה ברחוב -0505שם התכנית: הר/מק/ 

 שמחה הולצברג
לחוק התכנון  22נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר הכנת תכנית מתאר 5891 -, תשכ"הבנייהוה
כחלק ממהלך     128-2052515מקומית מספר הר/

כללי של מתן כלים לסיוע למצוקת הדיור וכמענה מקומי 
 -לבעיית דיור לאוכלוסייה המקומית ברשות המקומית 

תקדם תכנית זו פתרונות למגורים בהישג יד. יחידות 
הדיור בתוכנית זו ייועדו לתושבי הרשות המקומית 
הרצליה. מימוש המגורים יהיה במבנה הכולל עירוב של 

מגורים ומבני חינוך. המתחם ייתן מענה שלם, שימושי 
ובנוסף כמענה לכלל  -הן לתוספת האוכלוסייה במתחם 

תוספת האוכלוסייה בסביבה הקרובה. הפרוגרמה 
 המתוכננת כוללת: 

יח"ד, אשר יתנו מענה לדיור בהישג יד של  92. 5
 האוכלוסייה המקומית בהרצליה. 

ום ו/או שימושים . מבני חינוך גני ילדים ו/או מעונות י0
 באופן נאות במתחם.  דומים אשר ישולבו

 גורים והן לכל השימושים הנלווים.ה הן למי. פתרונות חני0
. שמירה על עתודות שטחי ציבור נוספים אשר ישמרו 8

למימוש של בינוי ציבורי עתידי במגרש בהתאם    
 לצרכים העתידיים של עיריית הרצליה.

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 רשות מקומית :   הרצליה

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 502עד:   502מחלקה:   9181גוש:  
 חלקי 505עד:   505מחלקה:   9181גוש:  

 חלקי 59עד:    59מחלקה:    9189גוש:  
 חלקי 052עד:   052מחלקה:   9189גוש:  
 חלקי 000עד:   000מחלקה:   9189גוש:  
 חלקי 000עד:   000 מחלקה:  9189גוש:  
 שלם 982עד:   982מחלקה:   9189גוש:  

 
 

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
 הודעה בדבר קביעת תנאים בתכנית מס' 

0510181-800 
לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי הועדה המקומית  לתכנון , 5891 -, התשכ"הבנייהוה
 118מס'  , מרחב הרצליה, החליטה בישיבתהבנייהול

לחוק,  29לקבוע תנאים עפ"י סעיף  24.6.2015 מיום
, שהחלטה בדבר 128-2052515 בהתאם לתכנית

לפיהם לא יוצאו  08.9.0251הכנתה התקבלה ביום 
 בתחום בנייההיתרי 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 502עד:   502מחלקה:   9181גוש:   
 חלקי 505עד:   505מחלקה:   9181גוש:   
 חלקי 59עד:    59מחלקה:    9189גוש:   
 חלקי 052עד:   052מחלקה:   9189גוש:   
 חלקי 000עד:   000מחלקה:   9189גוש:   
 חלקי 000עד:   000מחלקה:   9189גוש:   
 שלם 982עד:   982מחלקה:   9189גוש:   
 

אלא אם כן הובטחה הרחבת הדרך כפי שיתואם עם 
 שנים.      0 מהנדס העיר, זאת לתקופה של

 

כל המעוניין רשאי לעיין בתנאים במשרדי הועדה 
כל מעונין , , הרצליה00המקומית הרצליה, רח' סוקולוב 

בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את 
לחוק,  29עצמו נפגע על ידי התנאים, רשאי על פי סעיף 

להגיש ערר לועדת הערר במשרד הפנים, רח' 
 .  20-2151299ת גן, טל. רמ 1ז'בוטינסקי 

 
 

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
הודעה בדבר הכנת תכנית מתאר מקומית מספר 

 0550525-800הר/
 דיור בר השגה  0508שם התכנית: הר/מק/

 בהרצליה 59ברח' הרב קוק 
לחוק התכנון  22נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר הכנת תכנית מתאר 5891 -, תשכ"הבנייהוה
 בנייהתוספת זכויות  128-2002020מקומית מספר הר/

התשכ"ה  בנייהמתוקף התוספת השישית לחוק התכנון וה
לשם הקמת  0258לחוק התשע"ד  525תיקון  5891

דירות להשכרה בבניין מגורים לפי קריטריונים של זכאות 
 ת הרצליה כולל מסחר בקומת הקרקע.שתקבע עירי

  

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 רשות מקומית :   הרצליה

 

 



7403 ילקוט הפרסומים 7076, כ"ז בתמוז התשע"ה, 14.7.2015 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 592עד:   592מחלקה:   9109גוש:  

 
 

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
 הודעה בדבר קביעת תנאים בתכנית מס' 

0550525-800 
לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי הועדה המקומית  לתכנון , 5891 -, התשכ"הבנייהוה
 118, מרחב הרצליה, החליטה בישיבתה מס' בנייהול

לחוק,  29לקבוע תנאים עפ"י סעיף  24.6.2015 מיום
, שהחלטה בדבר 128-2002020 בהתאם לתכנית

לפיהם לא יוצאו  08.9.0251הכנתה התקבלה ביום 
 בתחום בנייההיתרי 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 592עד:   592מחלקה:   9109גוש:  

 

אלא אם כן הובטחה הרחבת הדרך כפי שיתואם עם 
 שנים.      0מהנדס העיר, זאת לתקופה של 

 

כל המעוניין רשאי לעיין בתנאים במשרדי הועדה 
כל מעונין , , הרצליה00המקומית הרצליה, רח' סוקולוב 

אה את בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרו
לחוק,   29סעיף רשאי על פי עצמו נפגע על ידי התנאים, 

להגיש ערר לוועדת הערר במשרד הפנים, רח' 
 .  20-2151299רמת גן, טל.  1ז'בוטינסקי 

 
 

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
הודעה בדבר הכנת תכנית מתאר מקומית מספר 

 0550551-800הר/
 מבנה מגורים  0502שם התכנית: הר/מק/

 בהרצליה 11ברחוב שמשון הגיבור 
לחוק התכנון  22בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, 

, בדבר הכנת תכנית מתאר 5891 -, תשכ"הבנייהוה
 בנייהתוספת זכויות  128-2002095מקומית מספר הר/

 525תיקון  5891התשכ"ה  בנייהמתוקף חוק התכנון וה
לשם השבחת נכס עירוני  0258לחוק התשע"ד 

 למגורים, חזית מסחרית וחניה לציבור.
 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 רשות מקומית :   הרצליה

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 189עד:   189מחלקה:   9109גוש:  

 
 

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
 הודעה בדבר קביעת תנאים בתכנית מס' 

0550551-800 
לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

לתכנון כי הועדה המקומית  , 5891 -, התשכ"הבנייהוה
 118, מרחב הרצליה, החליטה בישיבתה מס' בנייהול

לחוק,  29לקבוע תנאים עפ"י סעיף  24.6.2015 מיום

, שהחלטה בדבר 128-2002095 בהתאם לתכנית
לפיהם לא יוצאו  24.6.2015הכנתה התקבלה ביום 

 בתחום בנייההיתרי 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 189עד:   189מחלקה:   9109גוש:  

 

אלא אם כן הובטחה הרחבת הדרך כפי שיתואם עם 
 שנים.      0מהנדס העיר, זאת לתקופה של 

 

כל המעוניין רשאי לעיין בתנאים במשרדי הועדה 
כל מעונין , , הרצליה00המקומית הרצליה, רח' סוקולוב 

בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את 
 29י סעיף עצמו נפגע על ידי התנאים,  רשאי על פ

לחוק,  להגיש ערר לוועדת הערר במשרד הפנים, רח' 
 .  20-2151299רמת גן, טל.  1ז'בוטינסקי 

 
 

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
  'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס

0081550-800 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

המקומית , כי במשרדי הועדה 5891 -, תשכ"ה בנייהוה
מרחב הרצליה, ובמשרדי הועדה  בנייהלתכנון ול

אביב, מופקדת תכנית -מחוז תל בנייההמחוזית לתכנון ו
 55)הוראות גרסה  128-2015998מפורטת מספר 

 (.9תשריט גרסה 
 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  5802הר/   שינוי 
  5982הר/  שינוי  

  5525שינוי   הר / 
  5090שינוי   הר / 
  5025שינוי   הר / 
 / א  5981שינוי   הר / 
 / א  5228שינוי   הר / 
  59שינוי   הר / 
  5958שינוי   הר / 
  5809שינוי   הר / 
 / א  5809שינוי   הר / 
  5891/  5שינוי   הר / 
 / א  5891/  5שינוי   הר / 
 / א  5891שינוי   הר / 
  852שינוי   הר / 
  808שינוי   הר / 
  892שינוי   הר / 
  881שינוי   הר / 
  19שינוי   הר / 

 / ג  5228שינוי   הר / מק / 
 5808שינוי   הר / מק / 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: הרצליה

 הרצליהישוב: 
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 גושים וחלקות: 
 חלקי  80עד:    80מחלקה:    9101גוש:  
 חלקי  80עד:    80מחלקה:    9101גוש:  
 חלקי  81עד:    81מחלקה:    9101גוש:  
 חלקי 89עד:    89מחלקה:    9101גוש:  
 חלקי 82עד:    82מחלקה:    9101גוש:  
 חלקי  15עד:    15מחלקה:    9101גוש:  
 חלקי  95עד:    95מחלקה:    9101גוש:  
 חלקי 90עד:    90מחלקה:    9101גוש:  
 שלם  595עד:   595מחלקה:   9101גוש:  
 חלקי  590עד:   590מחלקה:   9101גוש:  
 חלקי  590עד:   590מחלקה:   9101גוש:  
 חלקי  598עד:   598מחלקה:   9101גוש:  
 חלקי  591עד:   591מחלקה:   9101גוש:  
 חלקי  599עד:   599מחלקה:   9101גוש:  
 חלקי 592עד:   592מחלקה:   9101גוש:  
 חלקי 599עד:   599מחלקה:   9101גוש:  
 חלקי 598עד:   598מחלקה:   9101גוש:  

 

 מטרת התכנית: 
פיתוח מלא של צומת דו מפלסית לצורך שילוב נתיבי 

TRB  כולל הקמת תחנת שאיבה 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. הרחבת דרך בתוואי מאושר בתכנית בת תוקף עפ"י 5 

 בחוק.  0א )א(90סעיף 
. הוספת מתקן תשתית בשטח המיועד לצורכי ציבור 0 

 בחוק.  0א )א(90עפ"י סעיף 
. שינוי בהוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב 0 

 בחוק.  1א )א(90אדריכליים עפ"י סעיף 
ותחנת שאיבה . הוספת שימוש של צומת דו מפלסי 8 

א 90במגרשים המיועדים לצורכי ציבור עפ"י סעיף 
 בחוק.  9(5)א

. הגדלת שטח כולל המותר לבנייה בקומות תת 1 
 בחוק. 9(5א )א90רשות עפ"י סעיף  קרקעיות בתחום

 

ניתן לעיין בתכנית המופקדת באתר עיריית הרצליה 
כשבועיים לאחר פרסום דבר הפקדתה בעיתונים, 

 בקישור הבא באתר העירוני: 
http://handasa.herzliya.muni.il/Plane/Pages/tab

a.aspx 
ימין יש לבחור בקישורית בסרגל הקישורים שבצד  .1

 "תכניות בנין עיר"
בשדה מספר תכנית יש לכתוב את מס' התכנית  .2

 ולאחר מכן ללחוץ על "הצג"
יש להיכנס לתכנית ע"י לחיצה על החץ ובארכיב  .3

המסמכים מופיעים קישורים למסמכי התכנית 
 הסרוקים.

4.  

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית הנמצאת במשרדי  
, מחלקת תכנון עיר, בנייהכנון והועדה המקומית לת

הרצליה בימים ובשעות שהמשרד  00ברחוב סוקולוב 
כל הרואה את עצמו נפגע ע"י  האמור פתוח לקהל.

לחוק התכנון  522התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד  92, רשאי להגיש התנגדות תוך  בנייהוה

פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהבעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ו

 הרצליה. 00בסוקולוב 
 

, התנגדות בנייהא. לחוק התכנון וה 520בהתאם לסעיף 
לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב 
פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 

 בנייהשעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
ר וסדרי והל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוק)סדרי נ

 .5898 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 משה פדלון
 יו"ר הועדה המקומית 

 הרצליה לתכנון ולבנייה
 
 

  מחוז  חיפה
 

 שומרוןמרחב תכנון מקומי ה
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית

 50שינוי בקוו בניין צידי ברחוב השומר שם התכנית: 
 זכרון יעקב

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הוועדה המקומית 5891–, התשכ"הבנייהוה

השומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית  בנייהלתכנון ול
 תכנית מפורטת מס' מחוז חיפה  בנייהלתכנון ו

010-2229288. 
 תכנית מפורטת ,  סיווג התכנית:

ועדה מקומית, לפי  –מוסד התכנון המוסמך לאשר התכנית 
 א )א( 90 סעיף

 

 כתובות שבהן חלה התכנית:
 98מס' בית: , רחוב: השומר

 

 גושים/ חלקות/מגרשים לתכנית: 
 .92מחלקה:  ,55085גוש: 

 

 5.222 :שטח התכנית בדונם
 

 יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות
 55מס' תכנית : ש /  סוג יחס: שינוי

 / א 5500תכנית : ש /  סוג יחס: כפיפות מס'
 022סוג יחס: כפיפות מס' תכנית : ש / 

 00ינוי מס' תכנית : ש / שסוג יחס: 
 

 מטרת התכנית
 98ברחוב השומר  92שינוי קווי הבניין צידי בחלקה 

 בזכרון יעקב 
  

 עיקרי הוראות התכנית: 
ברחוב השומר  92שינוי קווי הבניין צידי שמאלי בחלקה  

  (8א)א()90  מ' לפי סעיף0.9מ' ל 8יעקב  מ  בזכרון 98
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך  
, בתאריך: 5212, עמוד 9808ובילקוט פרסומים מספר 

55/50/0258 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
, זכרון יעקב, 18השומרון, המייסדים  בנייהלתכנון ו

http://handasa.herzliya.muni.il/Plane/Pages/tab
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משרדי הועדה המחוזית, מחוז וב 28-9021100טלפון: 
 /ב חיפה. טלפון: 51חיפה, כתובת: שד' הפלי"ם 

כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים  .28-9959010
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 

 ארנון גלעדי
 יו"ר הועדה המקומית 

 השומרון לתכנון ולבנייה
 
 

  מחוז  מרכז
 

 מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה בדבר הפקדת תכנית שינוי למתאר מספר 

  0008518-010רח/
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891-, תשכ"הבנייהוה
רחובות, ובמשרדי הועדה המחוזית  בנייהלתכנון ול
מחוז ועדה מחוזית מרכז. מופקדת  בנייהלתכנון ו

 858-2021951ר, רח/ תוכנית שינוי למתאר מספ
 95דרך יבנה  - 0/02/222רח/מק/

 

 :המהווה שינוי לתכניות הבאות
   02/  222ל רח/   שינוי 

   5/ ב /  0222כפיפות ל רח/
   9/ ב /  0222כפיפות ל רח/
   0/ ג /  0222כפיפות ל רח/

   0/ ב /  0222כפיפות ל רח/מק / 
   0/ ג /  0222כפיפות ל רח/מק / 

  0/  8רח/תמא / כפיפות ל 
 

 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 רשות מקומית: רחובות

 95:   מס' ביתרחוב: דרך יבנה  
 

 :גבולות התכנית
 29: חלקה  0982:  גוש

 

 : מטרת התכנית
 2תוספת של קומה אחת כך שיהיו מרתף + ק. קרקע + 

 קומות.  9קומות במקום מרתף + ק. קרקע + 
יחידות  19לסטודנטים כך שיהיו יחידות  9תוספת 

ללא שינוי בשטחים העיקריים  89סטודנטים במקום 
 . בנייההמותרים ל

 

 :עיקרי הוראות התכנית
. שינוי במספר הקומות כך שיהיו מרתף + ק. קרקע + 5 

קומות,  9קומות במקום מרתף + ק. קרקע +  2
 א. 8א)א( סעיף קטן 90עפ"י סעיף 

יחידות  19נטים כך שיהיו יחידות לסטוד 9. תוספת 0 
ללא שינוי בשטחים העיקריים  89סטודנטים במקום 

 . 9א)א( סעיף קטן 90עפ"י סעיף  בנייההמותרים ל
. תכנית זו באה לשנות רק את אופציית מגורי 0

. אופציית 02/222הסטודנטים מתוכנית רח/
 יח"ד נשארת ללא שינוי.  51המגורים הרגילים של 

  

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ובנספחים בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן באתר 

כל מעונין בקרקע, . www.rehovot.muni.ilהאינטרנט 
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע יבבנ

זכאי לכך על פי סעיף על ידי הוספת הנספחים וכן כל ה
ימים ממועד  58לחוק. רשאי להגיש התנגדות תוך  522

פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ויבע

העתק התנגדות יומצא  , רחובות.0רח' בילו , רחובות
,רמלה  85למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת הרצל 

 (.29-8299888טלפון: 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 . 5898-סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט

 

לתכנית בתוך המועד במידה ולא תתקבלנה התנגדויות 
 הנ"ל, התכנית תאושר ותפורסם למתן תוקף.

 

 רחמים מלול
 יו"ר הועדה המקומית 

 רחובות לתכנון ולבנייה
 
 

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר

 822, מק/0108080-088
לחוק התכנון  552נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת, בדבר אישור 5891 -, תשכ"ה בנייהוה
 199, מק/811-2501218מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 , 0/00תממ/ כפיפות ל: 

 ,  0/08תממ/
 , 0/2תממ/

 /ב, 5222שד/
  ,5/א/5222שד/
 ,  5222שד/
 .190גמ/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סביוןרשות מקומית: 

 1 ן השקמים, גסביוןישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית:
 .582חלקה:  9889גוש: 
 .8חלקה:  9985גוש: 

 

 מטרת התכנית:
דונם לחלקת המגורים וקביעת הוראות  0קביעת גבול 

 בנייהיחידות דיור על פי זכויות  0-בינוי בנחלה ל
 בתכניות מאושרות. 

ימיני נקודתי לבניין  שינוי קוי בנין: קביעת קו בניין צידי
. מטר, על פי התשריט. קביעת קו בניין צידי 0.2קיים 

 . מטר, על פי התשריט. 0.2שמאלי מקומי לבניין מוצע 

http://www.rehovot.muni.il
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 / ב 5222בריכת שחיה על פי תכנית שד/ 
 הריסת מבנים קיימים ללא היתר. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
:שטח  190על פי תכנית מתאר שד/ בנייהקביעת זכויות 

שטח שרות, מרתפים בקונטור קומת  יקרי למגורים,ע
יחידות דיור בשני  0-הקרקע, קביעת הוראות בינוי ל

 מבנים.
שינוי קוי בנין: קביעת קו בניין צידי ימיני נקודתי לבניין 

. מטר, על פי התשריט. קביעת קו בניין צידי 0.2קיים 
  . מטר, על פי התשריט.0.2שמאלי מקומי לבניין מוצע 

 / ב5222בריכת שחיה על פי תכנית שד/ 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, בתאריך 9929 ובילקוט פרסומים מספר  25/21/0258
02/21/0258. 

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
פתח תקווה,  8בן ציון גליס , מצפה אפק  בנייהלתכנון ו
די הועדה המחוזית, מחוז ובמשר .20-8020215טלפון: 

 .29 - 8299888, רמלה, טלפון: 85מרכז, כתובת: הרצל 
-9.22כל המעונין רשאי לעיין בה בימים א,ג,ה, ובשעות 

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 50.22
 

 משה פרץ
 יו"ר הועדה המקומית 

 מצפה אפק לתכנון ולבנייה
 
 

 מרחב תכנון מקומי קסם
 מפורטת מספר הודעה בדבר הפקדת תכנית

 0502020-081 
 שם תכנית:  איחוד למגרשים בהסכמה 

 בנייהושינוי הוראות 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -, תשכ"ה בנייהוה
קסם, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון  בנייהלתכנון ול

מספר מופקדת תכנית מפורטת  מחוז מרכז, בנייהו
815-2002298. 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
  5/0222ק/ שינוי  

 0/8תמא/ כפיפות 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר קאסםרשות מקומית: , כפר קאסםישוב: 

     X   999982קואורדינאטה 
 Y   589022קואורדינאטה 

 

 גושים/ חלקות/ מגרשים  לתכנית:
  510-512מגרשים  90, 90 ח"ח 9928גוש 

 .5/0222לפי תכנית ק/
 

 מטרות התכנית:
, תוספת יחידות בנייהאיחוד למגרשים, תוספת שטחי 

 דיור וקביעת קווי בניין.  
 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 איחוד למגרשים בהסכמה וקביעת זיקת הנאה להולכי רגל.

 יח"ד בשני מבנים. 52יח"ד, סה"כ  9תוספת 
קומות  0על עמודים ועליית גג במקום  קומות 8אישור 

 על עמודים ועליית גג.
מ"ר שטחי  099-עיקריים ו בנייהמ"ר שטחי  529תוספת 

 שירות תת קרקעיים.
 קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע.

 בין הקומות. בנייההעברת שטחי 
 .בנייהקביעת הוראות 

 

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

לחוק,  522ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פרסומה של  92רשאי להגיש התנגדות תוך 

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי 
, קסם רח' ע.אלכרים בנייהתכנון והועדה המקומית ל

העתק , 20-8022085,  כפר קאסם טלפון: 52קאסם 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: 

 (.29-8299888, רמלה, טלפון: 85הרצל 
 

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

היא מסתמכת ובהתאם לתקנות  העובדות שעליהן
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 אורית רישפי
 רחביתיו"ר הועדה המ

 קסםיה ילתכנון ובנ
 
 

  מחוז  הצפון
 

 מרחב תכנון מקומי עפולה
מספר  תוכנית מפורטתהודעה בדבר אישור 
 8/10158עפ/מק/

לחוק התכנון  552בזו הודעה בהתאם לסעיף  נמסרת
 , בדבר אישור תכנית מפורטת5891 -, תשכ"ה בנייהוה

 גלבוע.-משגבים - 1/50591מספר עפ/מק/
 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
020ג/ -שינוי ל  
 2008ג/ -שינוי ל

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: עפולה

עפולה עפולה עיר הגלבוע,   
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 בשלמות 50עד:  50מחלקה:  59990גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 קביעת ייעוד לחזית מסחרית בקומת קרקע במבנה מגורים.

 השלמת בית דירות בהתאם לתשריט.
 הקמת חנות שכונתית בקומת קרקע.

 



7407 ילקוט הפרסומים 7076, כ"ז בתמוז התשע"ה, 14.7.2015 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 9958ובילקוט פרסומים מספר  05/1/0250

 08.9.0250, בתאריך 1100
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
טלפון: , , עפולה82עפולה, רחוב יהושוע  בנייהלתכנון ו

ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון,  28-9102088
משרד הפנים נצרת עלית,   –כתובת: קריית הממשלה 

. כל המעוניין רשאי לעיין בה 28-9129129טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 

 שלמה מליחי
 יו"ר הועדה המקומית 

 עפולהלתכנון ובנייה 
 
 

  מחוז הדרום
 

 מרחב תכנון מקומי נתיבות
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

 0190885-209 
שם תכנית: הוספת זכויות בנייה למגרש מס' 

 ברח' חי הכהן )פרצלציה( 0050/5
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -, תשכ"ה בנייהוה
נתיבות, ובמשרדי הועדה המחוזית  בנייהלתכנון ול

מחוז דרום, מופקדת תכנית מפורטת  בנייהלתכנון ו
 .928-2582110מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 508/520/20/00שינוי 
 29/520/20/00שינוי 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רחוב: הרב חי הכהןיישוב: נתיבות, 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
    08עד:    08מחלקה:    08902גוש:  
   589עד:   589מחלקה:   08902גוש:  

 

 מטרות התכנית: 
 הגדלת זכויות בנייה ושינוי קווי בניין. 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
( )א( 5( )5א )א90עפ"י סעיף  בנייה. הגדלת השטח ל5

 מ"ר.  20של  בנייה( כמפורט: שטח 5)
 (.8א)א()90. שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט עפ"י סעיף 0

  

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
)טלפון לבירורים: המשרדים האמורים פתוחים  לקהל, 

(. ובוועדה המחוזית בימי קבלת קהל 29-8809212
ובתאום מראש. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל 

לחוק, רשאי להגיש התנגדות  522הזכאי לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין  92תוך 

הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
 ובנייה, נתיבות, העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 

 

הועדה המחוזית )כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 
 (.  29-9090285באר שבע טלפון:  8

 

לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן התנגדות 
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .  5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מרחב תכנון מקומי נתיבות
 מפורטת מספר הודעה בדבר הפקדת תכנית

 0022019-209 
 רח' גרשונוביץ -שם תכנית:  נחלת יששכר

 ,הסדרת זכויות בנייה101מגרש 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -, תשכ"ה בנייהוה
נתיבות, ובמשרדי הועדה המחוזית  בנייהלתכנון ול

מחוז דרום, מופקדת תכנית מפורטת  בנייהלתכנון ו
 ,928-2092858מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 519/520/20/00שינוי 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רחוב: הרב גרשונוביץיישוב: נתיבות, 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 11   11עד:    11מחלקה:    08128גוש:  
 18   18עד:    18מחלקה:    08128גוש:  
 19   19עד:    19מחלקה:    08128גוש:  
 20   20עד:    20מחלקה:    08128גוש:  
 81   81עד:    81מחלקה:    08128גוש:  

 

 מטרות התכנית: 
 . 525י"ד לתא שטח  52הקמת מסגרת תכנונית לתוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
יח"ד (  52)תוספת  15-ל 08-. הגדלת מספר יח"ד מ5

ללא הגדלת סה"כ השטחים למטרות עיקריות  ע"פי 
 (. 9א)א( )90סעיף 

. הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה בתחום רשות 0
מ"ר  092-מ"ר לשטחים העיקריים ו 0222-עירונית ב

    (.0( )א( )5( )5א )א90ע"פי סעיף  לשטחי השרות

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל, )טלפון לבירורים: 

(. ובוועדה המחוזית בימי קבלת קהל  29-8809212
ובתאום מראש. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל 

לחוק, רשאי להגיש התנגדות  522 הזכאי לכך ע"פ סעיף
יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין  92תוך 

הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
ובנייה, נתיבות, העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הועדה המחוזית )כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 

 (.29-9090285שבע טלפון: באר  8
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נית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן התנגדות לתכ
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .  5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מרחב תכנון מקומי נתיבות
 0059590-209מספר  הודעה בדבר אישור תוכנית

שם תכנית: איחוד מגרשים והגדלת זכויות בנייה 
 ,שכ' נתיבות מערב211-209במגרשים 

לחוק התכנון  552נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 
 , בדבר אישור  תכנית מפורטת5891 -, תשכ"ה בנייהוה

 .928-2098980מספר 
 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
0220/מק/00שינוי   
 502/20/00שינוי 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: נתיבותיישוב: נתיבות,   

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקי 529עד:   529מחלקה:   08912גוש:  
 בשלמות 00עד:    00מחלקה:    08919גוש:  
 בשלמות 08עד:    08מחלקה:    08919גוש:  
 בשלמות 01עד:    01מחלקה:    08919גוש:  
 חלקי 10עד:    10מחלקה:    08919גוש:  
 חלקי 10עד:    10מחלקה:    08919גוש:  

 

 מטרות  התכנית: 
  לצורך תוספת יח"ד. בנייההוספת זכויות 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
מ"ר  822-מ"ר לשטחים העיקריים ו 5021. תוספת 5

 (. 0()א()5( )5א)א90לשטחי שרות ע"פ סעיף 
 (. 9א)א( )90יח"ד ע"פ סעיף  50. תוספת 0
 . 5222למגרש מס'  228-255.איחוד מגרשים 0
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
 בתאריך 2201ובילקוט פרסומים מספר  58/20/51
51/0/51. 

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
וזית, ובמשרדי הועדה המח נתיבות בנייהלתכנון ו

באר שבע,  8כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 
כל המעוניין רשאי לעיין בה , 29-9090285טלפון: 

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  
 
 

 מרחב תכנון מקומי נתיבות
 0091500-209הודעה בדבר אישור תוכנית מספר 
 -מתחם מערבי  -שם תכנית:  אזור תעשיה נתיבות 

 מערך תנועהעדכון 
לחוק התכנון  552נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 , בדבר אישור תכנית מפורטת5891 -, תשכ"ה בנייהוה
 .928-2085088מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
        20/00//52/525 שינוי

 52/525/20/00 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 נתיבות רשות מקומית:יישוב: נתיבות, 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקי 51עד:    51מחלקה:    522028גוש: 
 חלקי 8עד:     8מחלקה:     522092גוש: 

 

 מטרות  התכנית: 
השלמת הוראות בנייה כבסיס לתכניות פיתוח באיזור 

  תעשייה מתחם מערבי בנתיבות.
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת קו בניין מיוחד לתחנות השנאה ולחדרי אשפה; 

 עדכון והשלמת הוראות בינוי ופיתוח. 
 דיון באישור התכנית לאחר תום תקופת ההפקדה. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
 בתאריך 2228ובילקוט פרסומים מספר   1/20/0251

20/20/0251. 
 

הועדה המקומית התכנית האמורה נמצאת במשרדי 
ובמשרדי הועדה המחוזית,  נתיבות בנייהלתכנון ו

באר שבע,  8כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 
כל המעוניין רשאי לעיין בה , 29-9090285טלפון: 

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  
 

 מורן יחיאל זוהר
 יו"ר הועדה המקומית 

 נתיבות בנייהלתכנון ול
 
 

 תכנון מקומי לכיש מרחב
 0005122-250הודעה בדבר אישור תכנית מספר 

 משפחת מורביה מושב ניר ח"ןשם תכנית: 
לחוק התכנון  552נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 , בדבר אישור תכנית מפורטת5891 -, תשכ"ה בנייהוה
 .908-2020599מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 581/20/9 -שינוי ל

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: מ.א. לכישחן, -יישוב: ניר

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 21,525ח"ח: , 558חלקות במלואן:  0280גוש: 

 

 התכנית: מטרות 
  דברי הסבר לתוכנית:

במושב ניר ח"ן  558. התכנית עוסקת בנחלה מס' 5
 (.0280)בגוש 

חלוקה בין אזור המגורים . מטרת התכנית להציע שינוי 0
לאזור החקלאי על מנת לאפשר אישור לבנייה 

 קיימת.
  . כמו כן מוצע שינוי קו בנין עפ"י החלוקה הנ"ל .0
 לחוק התכנון והבנייה. 8, 5)א( ס"ק א90עפ"י סעיף . הנ"ל 8
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  מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמה לשינוי חלוקה בין אזור המגורים 

  החקלאי בנחלה.בנחלה לבין האזור 
  

 עיקרי הוראות התכנית: 
גורים בנחלה לשטח חקלאי ולהיפך . שינוי יעוד מאזור מ5

)א( א 90ללא שינוי כמות של כל ייעוד(, עפ"י סעיף )
 . בנייהלחוק התכנון וה 5

. קביעת קווי בנין בהתאם לגבול המוצע ושינוי קווי בנין 0
 . בנייהלחוק התכנון וה 8א )א( 90עפ"י סעיף 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
עמוד:  ,9801ובילקוט פרסומים מספר:   55/22/0258

 09.55.0258: , בתאריך5080
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
כל  לכיש ובמשרדי הועדה המחוזית. בנייהלתכנון ו

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 רים פתוחים לקהל.  האמו

 

 אבי אליהו דיאמנט
 יו"ר ועדת משנה 

 לתכנון ולבנייה לכיש
 

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

פריסים בע"מ
)ח"פ 51-447969-0(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 5.8.2015, בשעה 13.00, בחדר הישיבות של 
משרדי ב"כ החברה, רח' פלי"ם 15א, בניין המפרש )קומה 25(, 

ת"ד 353, חיפה, טל' 077-5444720.

מפרק  ובחירת  החברה  של  מרצון  פירוק  היום:  סדר  על 
לחברה מטעם הנושים.

יגיל מרון, עו"ד  
בא כוח החברה

ש.ד.ג.ר. מימון והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-259322-9(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 15.8.2015, בשעה 12.00, אצל המפרקת, רח' 
מונטיפיורי 27, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שירי בן–טור, עו"ד, מפרקת

אס.אנד.די. אקזיט שיווק בע"מ
)ח"פ 51-383880-5(

)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 17.9.2015, בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
סופי של המפרק, המראה  דוח  רחובות, לשם הגשת   ,1 המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רויס ויאצ'סלב    דימטרי גולקיס
ם י ק ר פ מ                        

מסגריית איכות 2007 בע"מ
)ח"פ 51-393880-3(

)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 1.10.2015, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' הפרת 2, 
יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
וכדי להחליט כיצד לנהוג  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל גרינפלד, מפרק

א.ח דמרי - ניהול ואחזקה )1996( בע"מ
)ח"פ 51-232355-1(

)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 9.10.2015, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' הפלמ"ח 
71, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פנחס דלויה, עו"ד, מפרק

ד"ר סודאי דוד - מרפאת שיניים רב תחומית
)ח"פ 51-202834-1(

)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 
זו, במשרדי המפרק, רח'  תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה 
10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  פן  אלכסנדר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד סודאי, מפרק
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הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 
בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב בן עמי, מפרק

שופר-סל פיתוח והשקעות )1983( בע"מ
)ח"פ 51-096796-1(

)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 1.9.2015, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' שמוטקין 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,30
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון פיינברג, עו"ד, מפרק

מול מרכזי בהרצליה בע"מ
)ח"פ 51-230656-4(

)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 1.9.2015, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' שמוטקין 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,30
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון פיינברג, עו"ד, מפרק

נאמנות למזרח הקרוב בע"מ
)ח"פ 52-000949-9(

)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 1.9.2015, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' שמוטקין 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,30
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון פיינברג, עו"ד, מפרק

_________

תיקון טעות דפוס
 ,7067 הפרסומים  בילקוט  שפורסם  מיוחד  וצו  במינוי 
התשע"ה, עמ' 6972, לעניין מינויו של משה יהודה לעוזר רשם 
המילים  ההודעה,  של  שנייה  בפסקה  השיתופיות,  האגודות 

"עורך הדין" - יימחקו.

)חמ 3-983-ה1(

נחל א.ש בע"מ
)ח"פ 51-494398-4(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, במשרד 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,104 נמיר  דרך  רח'  המפרק,  נציגי 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

גיא ד. שילה, עו"ד, מפרק

ספרטה נ.י.א. בע"מ
)ח"פ 51-253588-1(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 14.00, אצל 
המפרק, במשרד עורכי דין גדעון, פישר ושות', רח' מנחם בגין 
132, מגדלי עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 40, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אמתי נוה, עו"ד, מפרק

מאפיית השנהב
)ח"פ 51-444044-5(

)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 28.8.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הדר 26, 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכסנדר צ'רנויבאן, מפרק

סלולוג'יק בע"מ
)ח"פ 51-364999-6(

)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 
כהן  פרל  10.00, במשרדי  30.8.2015, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
18, תל  1, המגדל העגול, קומה  צדק לצר ברץ, מרכז עזריאלי 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 




