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 העליון, אני ממנה בזה את שופטי בית משפט השלום הרשומים

 מטה לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום ט״ו באב

 התשע״א (15 באוגוסט 2011):

 שירי היימן

 אלון גביזון

 ט״ו באב התשע״א (15 באוגוסט 2011)

 (חמ 2666—3)

ן מ א  יעקב נ

 שר המשפטים

 מינוי שופטי נוער

 לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה

, ובהסכמת שר המשפטים, אני  ודרכי טיפול), התשל״א-11971

 מטילה על השופטים ששמם מפורט להלן, לשמש שופטי נוער:

 גיא הימן

 יעל טויסטר ישראלי

 הישאם אבו שחאדה

 גלית אוסי שרעבי

 לימור רייך

 מי־טל אל-עד קרביס

 אילנית אימבר

 אינעאם דחלה-שרקאוי

 תוקף המינוי עד תום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט

 שלום.

 ט״ו באב התשע״א (15 באוגוסט 2011)

 (חמ 686—3)

 דורית בייניש

 נשיאת בית המשפט העליון

 ס״ח התשל״א, עמי 134; התשס״ח, עמי 688.

 מינוי מנהלת לשכת הוצאה לפועל

 לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק ההוצאה לפועל,

 התשכ״ז-11967, אני ממנה את רונית רוזין, ת״ז 28549269,

 למנהלת לשכת ההוצאה לפועל בתל אביב, במקומו של חנוך

 דיכטר.

 תוקף המינוי לשלוש שנים.

 י״ד באב התשע״א (14 באוגוסט 2011)

 (חמ 1121—3)

ן מ א  יעקב נ

 שר המשפטים

 ס״ח התשכ״ז, עמי 116; התשס״ט, עמי 42.

 ילקוט הפרסומים 6288, אי באלול התשע״א, 31.8.2011

 הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה

 חובת מכרז

 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה

 (מינויים), התשי״ט-11959 (להלן - החוק), ועל פי הצעת ועדת

 שירות המדינה, החליטה הממשלה לפטור מחובת מכרז פומבי

 לפי סעיף 19 לחוק את משרת מנהל הטלוויזיה החינוכית,

 בתנאי שיקוים לגביה הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים,

 שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטות ממשלה, כפי שפורסמו

 בהודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז2,

 ואשר הרכבה יהיה כדלקמן:

 (1) המנהל הכללי משרד החינוך - יושב ראש;

 (2) נציב שירות המדינה או נציגו - חבר;

 (3) המנהל הכללי משרד התקשורת או נציגו - חבר;

 (4) מי שמילא בעבר תפקיד ניהולי בכיר בשדה התקשורת,

 הכתובה או האלקטרונית, שימונה על ידי נציב שירות

 המדינה, בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד החינוך

 ועם יושב ראש המועצה הישראלית לתרבות ואמנות -

 חבר;

 (5) איש אקדמיה בכיר, מהפקולטה לחינוך או לתקשורת,

 באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה בארץ שימונה על ידי

 המנהל הכללי של משרד החינוך, בהמלצת המנהל הכללי

 של המועצה להשכלה גבוהה, ולאחר התייעצות עם נציב

 שירות המדינה - חבר.

 ז׳ באב התשע״א (7 באוגוסט 2011)

 (חמ 274—3)

 צבי האוזר

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 2 י״פ התשס״ג, עמי 400, עמי 712 ועמי 1758.

 מינוי סגנית נשיא

 לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 6(א) לחוק בית הדין לעבודה,

 התשכ״ט-11969, ובהסכמת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה,

 אנו ממנים בזה את אפרת לקסר, שופטת של בית הדין האזורי

 לעבודה, לסגנית נשיא של בית הדין האזורי לעבודה בתל־

 אביב, מיום ט״ו באב התשע״א (15 באוגוסט 2011) עד יום גי

 באלול התשע״ח (14 באוגוסט 2018).

 ט״ו באב התשע״א (15 באוגוסט 2011)

 (חמ 1563—3)

ן מ א ן יעקב נ ו ח מ  שלום ש

 שר התעשייה המסחר והתעסוקה שר המשפטים

 1 ס״ח התשכ״ט, עמי 70; התשס״ז, עמי 383.

 מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה

 לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני

, ובהסכמת נשיאת בית המשפט  משפחה, התשנ״ה-11995

 1 ס״ח התשנ״ה, עמי 393.
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 שופט ששמו צוין בטור אי שלהלן, יחד עם שני נציגי ציבור

 ששמותיהם צוינו בטור בי שלהלן, להיות ועדת ערר לעניין

 סעיף 88 לחוק (להלן - ועדת ערר), במחוז המרכז, במותבים

 שתרכיב נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז:

 טור בי

 נציגי ציבור

 דב שמואלביץ,
 ת״ז 052133832

 דן מרגליות,

 ת״ז 005067954

 טור אי

 שופטים

 השופטת הילה גרסטל, נשיאה של בית

 המשפט המחוזי מרכז

 השופט אילן שילה, סגן נשיא של בית

 המשפט המחוזי מרכז

 השופט בנימין ארנון, בית המשפט המחוזי יחיאל מונד,

 מרכז ת״ז 008129710

 מענה של ועדת הערר בבית המשפט המחוזי מרכז.

 בהודעה על מינוי ועדת ערר2, בטור אי, במקום ״תל אביב

 והמרכז״ יבוא ״תל אביב״.

 תוקף המינוי החל ביום בי באלול התשע״א (1 בספטמבר

 2011); ואולם ועדת הערר של מחוז המרכז מוסמכת לדון גם

 בתיקים שהוגשו החל ביום כ״ח באייר התשע״א (1 ביוני 2011)

 לוועדת הערר במחוז תל אביב, ובלבד שהם מצויים בסמכות

 המקומית של מחוז המרכז.

 תוקף המינוי של האנשים ששמם נקוב בטור בי עד יום כ״ו

 באלול התשע״ג (1 בספטמבר 2013).

 י״ד באב התשע״א (14 באוגוסט 2011)

 (חמ 324—3)

ן מ א  יעקב נ

 שר המשפטים

 2 י״פ התשמ״ט, עמי 3347.

 ביטול מינוי יושב ראש בוועדות שחרורים

 מיוחדות (קציבה)

 לפי חוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א-2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א)(1) לחוק שחרור על־תנאי

 ממאסר, התשס״א-12001, ובהסכמת נשיאת בית המשפט

,  העליון, אני מבטל את מינויו של השופט בדימוס עוני חבש2

 ליושב ראש בוועדות שחרורים מיוחדות (קציבה).

 י״ד באב התשע״א (14 באוגוסט 2011)

 (חמ 3-101-ה2)

ן מ א  יעקב נ

 שר המשפטים

 ס״ח התשס״א, עמי 410.
 י״פ התש״ע, עמי 4056.

 הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

 לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 84(1)(ב) לתקנות ההגנה (שעת

 חירום), 11945 (להלן - תקנות ההגנה), ולאחר שהשתכנעתי כי

 ע״ר 1945, תוסי 2, עמי 855.
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 הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין

 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116(ב) לחוק המקרקעין,

 התשכ״ט-11969, אני מסמיך את מיכל מיכאלי, ת״ז 036531440,

 ואת חן שושן, ת״ז 015628274, בסמכויות של רשם מקרקעין

 לאזור הפעולה של לשכת רישום המקרקעין בנצרת.

 גי באב התשע״א (3 באוגוסט 2011)

 (חמ 295—3)

ן מ א  יעקב נ

 שר המשפטים

 ס״ח התשכ״ט, עמי 259.

 הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין

 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116(ב) לחוק המקרקעין,

 התשכ״ט-11969, אני מסמיך את נונה יעקב, ת״ז 014649479,

 בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של לשכת רישום

 המקרקעין בנתניה.

 י״ד באב התשע״א (14 באוגוסט 2011)

 (חמ 295—3)

ן מ א  יעקב נ

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשכ״ט, עמי 259.

 הודעה בדבר מינוי חברים בוועדת

 הסניגוריה הציבורית

 לפי חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ״ו-1995

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א)(3) לחוק

 הסניגוריה הציבורית, התשנ״ו-11995 (להלן - החוק), מיניתי

 ביום י״ז בסיוון התשע״א (19 ביוני 2011), את הפרופסור דוד

 ליבאי, לחבר בוועדת הסניגוריה הציבורית, במקומו של עורך

 הדין יאיר גולן2, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 2(א)(3) לחוק בחרה

 המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין ביום האמור את עורך

 הדין זיק חן לחבר בוועדת הסניגוריה הציבורית במקומו של

 עורך הדין דרור ארד איילון3.

 תוקף המינוי לחמש שנים.

 י״ד באב התשע״א (14 באוגוסט 2011)

 (חמ 2707—3)

ן מ א  יעקב נ

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשנ״ו, עמי 8.

 2 י״פ התשס״א, עמי 1630.

 3 י״פ התש״ס, עמי 2832.

 מינוי ועדת ערר

 לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג-1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין

 (שבח ורכישה), התשכ״ג-11963 (להלן - החוק), אני ממנה כל

 ס״ח התשכ״ג, עמי 156; התשנ״ט, עמי 130.

 ילקוט הפרסומים 6288, א׳ באלול התשע״א, 31.8.2011



 מינוי חבר לוועדות רפואיות

 לעניין גמלת ניידות

 אני מודיע כי בהתאם לסעיף 28 של הסכם בין ממשלת

 ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי מיום ט״ו בסיוון התשל״ז

 (1 ביוני 1977)1, אני מוסיף לרשימת חברי הוועדות הרפואיות

 את ד״ר מיכאל גוייצקי, ת״ז 303843221, מומחה בכירורגיה

 אורטופדית וכירורגיה של היד, בוועדה המחוזית מרכז.

 ההודעה על מינוי ועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות2

 תתוקן לפי זה.

 חי באב התשע״א (8 באוגוסט 2011)

 (חמ 1505—3)

 בנימין נתניהו

 ראש הממשלה ושר הבריאות

 י״פ התשל״ז, עמי 1813; התשס״ח, עמי 4635.
 2 י״פ התש״ן, עמי 2286; התשע״א, עמי 4116 ועמי 5758.

 מינוי מפקחים

 לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-1985

 בהתאם לסמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק העבירות

 המינהליות, התשמ״ו-11985 (להלן - החוק), מיניתי את פקחי

 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים המפורטים להלן,

 למפקחים לגבי עבירות לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים,

 התשנ״ז-21997, שנקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות

 המינהליות (קנס מינהלי - עבירת נהיגה ברכב בחוף הים),

 התשס״א-32001, וזאת לאחר שעברו הכשרה כאמור בסעיף

 5(א) לחוק:

 השם מסי זהות

 אברהם ציפורי 24847303

 און ולנסי 24595860

 אורי ישעיהו 33750340

 אורי סולימני 32735276

 אורי פרו 61238622

 אורי קייזר 37385804

 אורי שפירא 21471677

 אייל כהן 25379785

 איל מילר 33195363

 אילן יגר 58017443

 אילן שיפמן 23535172

 איתי נוה 25117185

 אלברט שמעיה 52272218

 אמיר טל 29293347

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 31.

 2 ס״ח התשנ״ז, עמי 84.

 3 ס״ח התשס״א, עמי 1060.

 ילקוט הפרסומים 6288, א׳ באלול התשע״א, 31.8.2011

 הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור

 והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או התאחדות

 המכונה ״גימעאת אנצראללה בית אל מקדס אל נאצרה״ או

 ״גימאעת אנצאראללה בית אלמקדס אלנאצרה״ או ״אגודת

 אנצאראללה בית אלמקדס אלנאצרה״ או ״גימעיה אנצאראללה

 בית אלמקדס אלנאצרה״ או ״גימעית אנצאראללה בית אלמקדס

^ M a q d i s - 1 A 1 1 ^ 1 Ansarallah 1^}^ אלנאצרה״ או ׳׳ 

Jamaiya Ansa^allah Bayt Al-Maqdis" ׳ או ^ 1 ^ 8 ^ 

 או ״אנצר אלתוחיד ואלגיהאד״ או בכל שם אחר

 שתכונה בו התאחדות זו, לרבות כל פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד,

 קבוצה או סיעה של התאחדות זו, היא התאחדות בלתי מותרת

 כמשמעותה בתקנות ההגנה.

 הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש את
 השגותיו בכתב לפני, באמצעות היועץ המשפטי למערכת

 הביטחון, בתוך 14 ימים מהיום שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו.

 כ״ג בתמוז התשע״א (25 ביולי 2011)

 (חמ 1080—3)

 אהוד ברק

 שר הביטחון

 הודעה על מתן צו הארכה

 לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת

 עזה (הגבלת פעילות), התשנ״ה-1994

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 3(ג) לחוק יישום הסכם
 הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),
 התשנ״ה-11994 (להלן - החוק), כי לאחר שהובאה לידיעת
 השר לביטחון הפנים (להלן - השר) הערכת גורמי הביטחון כי
 האוריינט האוס, מוסדותיו ושלוחותיו המפורטים בצו שלהלן
 הם נציגות של הרשות הפלסטינית או פועלים מטעמה או
 בחסותה, אשר לא ניתן לפעילותם היתר בכתב כנדרש בסעיף
 3(א) לחוק, הוציא השר ביום כ״ב בתמוז התשע״א (24 ביולי
 2011) צו לפי סעיף 3(ב) לחוק, המורה על הארכת תוקפם של
 הצווים שהוציא השר על פי החוק בתאריכים 9 באוגוסט 2001
 ו־4 בפברואר 2002 ושתוקפם הוארך בצווים מתאריכים
 4 בפברואר 2002, 5 באוגוסט 2002, 23 בינואר 2003, 24 ביולי

 ,2003 1 בפברואר 2004, 21 ביולי 2004, 30 בינואר 2005, 27 ביולי
 2005, 26 בינואר 2006 (אשר תוקן בצו מיום 19 בפברואר 2006),

 31 ביולי 2006, 21 בינואר 2007, 30 ביולי 2007, 3 בפברואר 2008,
 3 באוגוסט 2008, 3 בפברואר 2009, 1 באוגוסט 2009, 2 בפברואר
 2010, 25 ביולי 2010 ו־17 בינואר 2011 והמורה על הארכת תוקפו

 של הצו שהוציא השר על פי החוק בתאריך 16 בפברואר 2003

 ושתוקפו הוארך בצווים מתאריכים 7 באוגוסט 2003, 1 בפברואר

 ,2004 21 ביולי 2004, 30 בינואר 2005, 27 ביולי 2005, 26 בינואר
 2006 (אשר תוקן בצו מיום 19 בפברואר 2006) ו־31 ביולי 2006,

 21 בינואר 2007, 30 ביולי 2007, 3 בפברואר 2008, 3 באוגוסט
 2008, 3 בפברואר 2009, 1 באוגוסט 2009, 2 בפברואר 2010, 25

 ביולי 2010 ו־17 בינואר 2011 בהתייחס לכל אחד מהמוסדות
 והמשרדים המפורטים בצו האמור, לתקופה נוספת של שישה

 חודשים החל מיום הי באב התשע״א (5 באוגוסט 2011).

 זי באב התשע״א (7 באוגוסט 2011)

 (חמ 2824—3)

ה אדרי ש  מ

 המזכיר הביטחוני

 המשרד לביטחון הפנים
3 

 1 ס״ח התשנ״ה, עמי 85; התשנ״ו, עמי 40; התשנ״ח, עמי 22.
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 השם מסי זהות

 יצחק יוסיפוביץ 67221606

 יצחק שבח 38629648

 ירגע דמסה 303978688

 ישי בן ציון 27427483

 ליאור כהן 24038994

 ליעד כהן 43047372

 ליעד לינג 28509370

 לישי בן ינאי 22542740

 מאיר אורבך 32373292

 מוטי דולב 4394987

 מוריה אלימלך 39380183

 מיטל אהרון 31111107

 מירה אבנרי 55733380

 נתן באינוסוביץ 36280626

 סמיר חמוד 23303308

 סעיד חמוד 59529693

 עוגן ליכט 27194083

 עודד מלכין 29583804

 עודד שני 22344782

 עומר שמיר 37172020

 עומרי בוכניק 37709292

 עומרי גואלמן 34872713

 עזרא חדד 58295429

 עידן ידין 31698772

 עמיר אלוני 56109747

 עמית רדוני 51620375

 עפרי הררי 29006301

 פארס מראענה 34832709

 צור לביא 55902142

 צחי קופר 24438517

 רוברט קסטל 16024465

 רועי ארד 33377227

 רועי מלאת 35816297

 שי קורן 32820276

 שלומי ארמה 58504440

 שלי נהרי 43555010

 תומר וינברגר 66037581
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 השם מסי זהות

 אמיר פרנדיאן 25653692

 אמיר שפיר 36165983

 אסף דורי 23973829

 אסף קפלן 24153215

 ארז שרעבי 31463508

 ברק ברכיאל 32929119

 גזאל בשארה 59007294

 גיא זהרוני 32106163

 גיא כהן 25327057

 גיל בן נון 58431461

 גילה בורשטין 53670089

 דוד ויינר 57873846

 דוד עבדי 56380421

 דודי קרן 37569456

 דותן אוחיון 31419740

 דינה וינשטיין 52058898

 דן אברהם 15548241

 זיו בירמן 33008046

 זיו נדר 66660887

 חגי אלי יוחנן 22055867

 חגי קרבל 31961865

 חיים יזומבק 45242047

 חנוך טל 33036153

 חנן לבבי 33775446

 טל עברון 36343549

 יגאל בן ארי 22841084

 יהודה בונה 3071248

 יואב כהן 58126699

 יוחאי רותם 51392140

 יוסף בלנקשטיין 53920435

 יוסף הראל 27003896

 יוסף פרידמן 55094155

 יניב לוי 27944321

 יניב עאזני 29402666

 יניב צייגר 33305079

 יעל שטייגמן 39887492

 יעקב סופר 55043145

 ילקוט הפרסומים 6288, א׳ באלול התשע״א, 31.8.2011



 מינוי נציג וממלאי מקום שר הבינוי והשיכון בוועדה

 המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז הגליל

 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(4) ו־48א(א) לחוק התכנון

, אני ממנה את -  והבנייה, התשכ״ה-11965

 (1) מיכל אושרוב, ת״ז 052180312, לנציגתי בוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הגליל, ואת עדה רחום, ת״ז

 068622893, לממלאת מקומה;

 (2) אוהד לבנת, ת״ז 029395225, לממלא מקום נוסף לנציגתי

.  בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הגליל2

 זי באב התשע״א (7 באוגוסט 2011)

 (חמ 3-7-ה2)

 אריאל אטיאס

 שר הבינוי והשיכון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307; התשנ״ה, עמי 450.

 2 י״פ התשס״א, עמי 2022 ועמי 3842; התשס״ב, עמי 1273

 ועמי 2597.

 מינוי נציג וממלאי מקום שר הבינוי והשיכון בוועדה

 המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז הדרום

 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(4) ו־48א(א) לחוק התכנון

, אני ממנה את -  והבנייה, התשכ״ה-11965

 (1) מוטי קלרמן, ת״ז 65590184, לנציגי בועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז הדרום, ואת אירינה ניידמן, ת״ז 17047515,

 לממלאת מקומו;

 (2) ניצן קיטלרו, ת״ז 303824742, לממלא מקום נוסף לנציגי
 בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום;

 (3) מיכאל גיא, ת״ז 064459217, לממלא מקום נוסף לנציגי
 בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום;

 (4) גבי ורטש, ת״ז 68665447, לממלא מקום נוסף לנציגי בוועדה

 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום;

 (5) אידה לרר, ת״ז 26012021, לממלאת מקום נוספת לנציגי

 בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום;

 (6) לובה קנובל, ת״ז 306840885, לממלאת מקום נוספת לנציגי

 בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום2.

 י״א באב התשע״א (11 באוגוסט 2011)

 (חמ 3-7-ה2)
 אריאל אטיאס

 שר הבינוי והשיכון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307; התשנ״ה, עמי 450.

 2 י״פ התשס״א, עמי 2022 ועמי 3842; התשס״ב, עמי 1273

 ועמי 2597.

 הענקת סמכויות

 לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ו)(2) לחוק התקשורת (בזק

 ושידורים), התשמ״ב-11982 (להלן - החוק), אני מעניק לחברת

 ס״ח התשמ״ב, עמי 218; התשס״א, עמי 530; התשע״א, עמי
.1016 

 ילקוט הפרסומים 6288, א׳ באלול התשע״א, 31.8.2011

 מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנים משמשים

 בתפקידם ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

 כ״ז בסיוון התשע״א (29 ביוני 2011)

 (חמ 1923—3)

 אליהו ישי

 שר הפנים

 הסמכת מפקחים

 לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ״ז-1997

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ב) לחוק איסור נהיגה ברכב

 בחוף הים, התשנ״ז-11997 (להלן - החוק), אני מסמיך את פקחי

 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים המפורטים להלן

 למפקחים לעניין החוק:

 השם מסי זהות

309890887 

029575081 

 אלכסיי גלעדי

 עופר יעקב

 הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים

 בתפקידם ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

 י״א באב התשע״א (11 באוגוסט 2011)

 (חמ 2800—3)

ד ארדן ע ל  ג

 השר להגנת הסביבה

 ס״ח התשנ״ז, עמי 84.

 מינוי נציג וממלאי מקום שר הבינוי והשיכון בוועדה

 המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז חיפה

 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(4) ו־48א(א) לחוק התכנון

, אני ממנה את -  והבנייה, התשכ״ה-11965

 (1) ריינוס מיישר, ת״ז 052922598, לנציגי בוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, ואת שלומית מור, ת״ז

 070091541, לממלאת מקומו;

 (2) סליה יונג, ת״ז 15148257, לממלאת מקום נוספת לנציגי

 בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה;

 (3) רון שובל, ת״ז 054147830, לממלא מקום נוסף לנציגי

 בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה;

 (4) רועי מרגלית, ת״ז 055573695, לממלא מקום נוסף לנציגי

.  בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה2

 זי באב התשע״א (7 באוגוסט 2011)

 (חמ 3-7-ה2)
 אריאל אטיאס

 שר הבינוי והשיכון

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307; התשנ״ה, עמי 450.
 י״פ התשס״א, עמי 2022 ועמי 3842; התשס״ב, עמי 1273

 ועמי 2597.
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 ת״י 1003 - שחרור מתכות מכלים קרמיים וסימון הכלים, ממרס

 1999, על ידי פרסום גיליון תיקון מסי 1 מאוגוסט 2011.

 ת״י 958 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים

 וחמים) בתוך הבניין: מערכות פוליפרופילן, מיולי 2004

 וגיליון תיקון מסי 1 מנובמבר 2007, על ידי פרסום גיליון

 תיקון מסי 2 מאוגוסט 2011.

 גיליונות התיקון יופקדו במקומות המפורטים בהודעה

 בדבר תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998,

 התשס״ט, עמוד 5765.

 תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה ברשומות.

 י״ד באב התשע״א (14 באוגוסט 2011)

 (חמ 95—3)

ן ו ח מ  שלום ש

 שר התעשייה המסחר והתעסוקה

 אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי

 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים,

, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי,  התשי״ג-11953

 את התקנים הרשמיים שלהלן:

 ת״י 468 - פפריקה טחונה, מאפריל 1987 וגיליון תיקון מסי 1

 מאוקטובר 1993.

 במקומו יבוא:

 ת״י 468 - פפריקה טחונה, מאוגוסט 2011.

 התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת

 תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס״ט,

 עמי 5765.

 תחילה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

 זי באב התשע״א (7 באוגוסט 2011)

 (חמ 95—3)

ן ו ח מ  שלום ש

 שר התעשייה המסחר והתעסוקה

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשס״ח, עמי 430.

 הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר בחיים

 לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-1971

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א6 לחוק שירותי

, התעריפים  הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-11971

 לרכישת חלקת קבר מחיים, המפורטים בחלק אי בתוספת, הם

 החל ביום כ״ה בטבת התשע״א (1 בינואר 2011), כלהלן:

 תעריפים

 (בשקלים חדשים)

13,568 

 החברה קדישא

 בירושלים למעט בחלקות הקבורה

 של החברה קדישא גחש״א קהילת

 ירושלים

 באשקלון 7,316

 ס״ח התשל״א, עמי 130; י״פ התשס״ח, עמי 4467.

 טמרס טלקום בע״מ, שהיא בעלת רישיון מיוחד שמספרו

 5-14128-0-96587, את הסמכויות המנויות בפרק וי לחוק

 (להלן - הסמכויות); ואולם לעניין קרקע ציבורית, כהגדרתה

 בסעיף 17א לחוק, לא יחולו הסמכויות לגבי דרך שאינה קרקע

 שבבעלותם או בהחזקתם של המדינה, רשות פיתוח, הקרן

 הקיימת לישראל, רשות מקומית, לרבות חברה שבשליטת

 רשות מקומית, או תאגיד שהוקם על פי חוק.

 תוקפה של הענקת סמכויות זו עד יום אי באדר התשצ״ו

 (29 בפברואר 2036).

 יי באב התשע״א (10 באוגוסט 2011)

 (חמ 1723—3)

ן  משה כחלו

 שר התקשורת

 מינוי פקידי יערות

 לפי פקודת היערות, 1926

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היערות1 (להלן -

 הפקודה), אני ממנה את המפורטים להלן לפקידי יערות לעניין

 פיקוח על הפקודה:

 השם מסי זהות

 הלל עזרן 22224638

 דוד עבדי 56380421

 אילן שיפמן 23535172

 מאיר אורבך 32373292

 צחי שבח 38629648

 יניב צייגר 33305079

 זיו בירמן 33008046

 עזרא חדד 58295429

 עודד שני 22344782

 תוקף המינוי מיום חתימתו עד יום הי בטבת התשע״ב (31

 בדצמבר 2011).

 יי באב התשע״א (10 באוגוסט 2011)

 (חמ 1386—3)

 אורית נוקד

 שרת החקלאות ופיתוח הכפר

 1 חוקי א״י, כרך אי, עמי 690.

 אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים

 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 אני מכריז, בהתאם לסעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי״ג-

 11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את התקנים

 הרשמיים שלהלן:

 ת״י 323 - חמאה, מדצמבר 2000, על ידי פרסום גיליון תיקון

 מסי 1 מאוגוסט 2011.
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 תעריפים

 החברה קדישא (בשקלים חדשים)

 במטולה 4,293

 במנחמיה 3,495

 במעלות 4,293

 במצפה רמון 4,369

 במיתר 3,495

 בנהריה 3,591

 בנס ציונה 8,496

 בנצרת עילית 7,257

 בנשר 3,641

 בנתיבות 3,495

 בנתניה 8,726

 בסביון 3,495

 בעומר 3,495

 בעפולה 3,975

 בעכו 5,166

 בערד 4,293

 בעתלית 3,830

 בפרדס חנה 3,408

 בפתח תקוה 7,966

 בפרדסיה 3,830

 בצפת 7,362

 בקרית מוצקין 4,657

 בקרית אתא 5,324

 בקדימה 3,745

 בקיסריה 3,495

 בקרית ארבע 3,495

 בקרית טבעון 3,464

 בקרית עקרון 3,495

 בקרית ביאליק 4,717

 בקרית גת 3,430

 בקרית ים 4,717

 בקרית מלאכי 3,495

 בקרית שמונה 4,293

 ברמלה 6,955

 בראש העין 3,921

 ברעננה 12,785

 ברחובות 10,177

 תעריפים

 החברה קדישא (בשקלים חדשים)

 באשדוד 5,391

 באופקים 4,293

 באבן יהודה 3,830

 באור עקיבא 3,830

 באילת 4,293

 באריאל 4,293

 בבאר שבע 7,457

 בבאר יעקב 3,495

 בבית דגן 3,495

 בבית שאן 4,293

 בבית שמש 5,838

 בבנימינה 3,495

 בבני עייש 3,495

 בגבעת עדה 3,495

 בגדרה 4,293

 בגן יבנה 3,495

 בדימונה 4,293

 בהרצליה 13,568

 בהוד השרון 3,637

 בזיכרון יעקב 3,495

 בחדרה 7,845

 בחצור הגלילית 4,293

 בטירת הכרמל 4,293

 בטבריה 7,373

 ביבנאל 4,293

 ביקנעם 4,293

 ביבנה 8,663

 ביהוד 4,531

 בכפר סבא 11,685

 בכפר חסידים 4,717

 בכפר יונה 3,580

 בכפר תבור 3,495

 בכרמיאל 4,293

 בלוד 6,954

 במגדל העמק 4,293

 במודיעין 4,293

 במזכרת בתיה 3,495
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 הודעה על שינוי שם מפלגה בפנקס המפלגות

 לפי חוק המפלגות, התשנ״ב-1992

, אני  בהתאם לסעיף 12 לחוק המפלגות, התשנ״ב-11992

 מודיע כי ביום י״ז באב התשע״א (17 באוגוסט 2011), נרשם

 שינוי שמה של ״מפלגת הדרך השלישית״, לפי סעיף 7 לחוק

 האמור, ומעתה שמה המלא הוא ״מפלגת העצמאות״.

 י״ז באב התשע״א (17 באוגוסט 2011)

 (חמ 3-2424)

ן בכר  אלו

 ראש רשות התאגידים

 רשם המפלגות

 1 ס״ח התשנ״ב, עמי 190; התשנ״ו, עמי 118.

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

 לא צמוד הניתן לציבור

 לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות, התשנ״ג-1993

 לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות,

, בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת  התשנ״ג-11993

 הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש מאי 2011

 היה 6.10 אחוזים.

 ט״ו באב התשע״א (15 באוגוסט 2011)

 (חמ 3-2648)

 ערד מאי

 מנהל היחידה למידע ולדיווח

 1 ס״ח התשנ״ג, עמי 174.

 הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,

 מקומן ומועדיהן

 לפי תקנות סוכני המכס, התשכ״ה-1965

 בהתאם לתקנות 19 ו־20 לתקנת סוכני המכס, התשכ״ה-

 11965, אני מודיע על בחינות למועמדים לפקידים רשויים:

 (1) נושאי הבחינות יהיו כמפורט בהודעה בדבר נושאי

 בחינות לפקיד רשוי2;

 (2) הבחינות ייערכו בכתב ובעל־פה;

 (3) הבחינה בכתב תיערך ביום גי, י״ח בחשוון התשע״ב (15

 בנובמבר 2011);

 (4) את הבקשה להיבחן יש להגיש בתוך 30 ימים מיום פרסומה

 של הודעה זו ברשומות באחד המקומות המצוינים להלן:

 בית המכס, שער הנמל 3, חיפה;

 בית המכס, רחי ישראל גלילי 3א, ראשון לציון;

 בית המכס, רחי כנפי נשרים 66, בית כנפי האלה,

 ירושלים;

 בית המכס ומע״מ, נמל אילת, אילת;

 תעריפים

 (בשקלים חדשים)

10,177 

3,495 

4,293 

3,495 

11,716 

4,293 

4,293 

3,495 

4,293 

4,687 

4,687 

 החברה קדישא

 ברחובות מרמורק - שעריים

 בראש פינה

 ברמת השרון

 ברמת ישי

 בראשון לציון

 בשדרות

 בשלומי

 בשבי ציון

 בתל־מונד

 בחברות הקדישא במועצות

 האזוריות ובהתיישבות אשר אינן

 מפורטות לעיל

 קבורה באמצעות מועצות דתיות

 שאינן חברה קדישא

 התעריפים לרכישת חלקת קבר מחיים, המפורטים בחלק

 בי בתוספת, הם החל ביום ט״ו בטבת התש״ע (1 בינואר 2010)

 כלהלן:

 תעריפים

 (בשקלים חדשים)

13,109 

13,109 

13,109 

13,109 

 החברה קדישא

 בירושלים בחלקות הקבורה של

 החברה קדישא גחש״א קהילת ירושלים

 בתל אביב

 בחיפה

 בתל רגב

 י״ח באב התשע״א (18 באוגוסט 2011)

 (חמ 3-3050)

 יעקב מרגי

 השר לשירותי דת

 הודעה על הסמכה

 לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א-1981

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי פרט (ו) לתוספת הראשונה

 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א-11981 (להלן -

 החוק), הסמכתי את הממונה על הביטחון במשרד לפיתוח הנגב

 והגליל (להלן - המשרד) לקבל מידע מן המרשם הפלילי לפי

 החוק, והכל לעניין מינוי או ביטול מינוי של עובדים במשרד,

 לעניין עבודתם, וכן לעניין עבודה, תפקיד או שירות למען

 המשרד בידי אדם אחר.

 חי באב התשע״א (8 באוגוסט 2011)

 (חמ 3-2096)

 משה דיין

 נציב שירות המדינה

 ק״ת התשכ״ה, עמי 1307.
 ס״ח התשמ״א, עמי 322. י״פ התשנ״ח, עמי 1230; התשס״ד, עמי 192.
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 בעל הטובין: באום רשל - דרכון בלגי מסי £11581258.

 מקום האחסנה: מחסן נעמן, אזור התעשייה עד הלום.

 זי באב התשע״א (7 באוגוסט 2011)

 (חמ 3-964)

 יהודה נסרדישי

 מנהל רשות המסים בישראל

 הודעה על אישור שיכונים ציבוריים

 לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה),

 התשכ״ד-1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים

, אני מאשרת כי  ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד-11964

 בניינים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה או

 שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ״ט בטבת

 התשנ״ה (1 בינואר 1995), או נכללו בתכנית שאושרה לפי חוק

, עד יום י״ב בטבת התשנ״ט  התכנון והבנייה, התשכ״ה-21965

 (31 בדצמבר 1998), ובנייתם החלה לפני יום הי בטבת התשס״א

 (31 בדצמבר 2000), על המקרקעין המפורטים להלן המתוחמים

 בצבע כחול בתשריט, הם שיכונים ציבוריים:

 המקום גוש חלקות בשלמות

 אלעד 4060 16, 34-21, 81, 83

3 5664 

117 ,116 ,113-108 5758 

,105 ,103 ,100 ,98 ,95 ,91-84 ,79-75 

116 ,109 ,108 

 קרית אתא 11006

60 ,59 ,50 ,49 ,42-37 ,32-23 11035 

 יוגב 11468 27, 32

 מבשרת ציון 30682 78

 יפו 7047 87

27 7076 

168 7024 

40 ,35 8997 

 התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי

 והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח

 לקהל.

 כ״ג בתמוז התשע״א (25 ביולי 2011)

 (חמ 3-74)

 אילת אלקרט

 מרכזת רישום

 מינהל מקרקעי ישראל

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 52; התש״ע, עמי 414; י״פ התשס״ה, עמי

.4188 
 2 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים;

 (5) הודעה על המקום שבו תקוים הבחינה תישלח לכל מועמד

 שהגיש בקשה כאמור;

 (6) מועמד אשר עבר בהצלחה את הבחינה שבכתב יזומן

 לבחינה בעל פה.

 ט״ו באב התשע״א (15 באוגוסט 2011)

 (חמ 3-69)

 יהודה נסרדישי

 מנהל רשות המסים בישראל

 הודעה בדבר חילוט טובין

 לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-1979

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 9 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח

 חדש], התשל״ט-11979, כי הטובין המפורטים להלן, שמען

 בעליהם אינו ידוע, חולטו לפי סעיף 7(א) לפקודה האמורה,

 מאחר שיובאו בניגוד לצו מתן רישיונות יבוא, 21939:

 מספר התיק: 651100026

 תיאור הטובין: 10 שקים המכילים 2,000 אריזות של טבק

 לנרגילה.

 בעל הטובין: אלמוני.

 מקום האחסנה: מחסן נעמן, אזור התעשייה עד הלום.

 זי באב התשע״א (7 באוגוסט 2011)

 (חמ 3-964)

 יהודה נסרדישי

 מנהל רשות המסים בישראל

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 624.
 ע״ר 1939, תוסי 2, עמי 1201; ק״ת התשי״ט, עמי 541.

 הודעה בדבר חילוט טובין

 לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-1979

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 9 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח

 חדש], התשל״ט-11979, כי הטובין המפורטים להלן, שמען

 בעליהם אינו ידוע, חולטו לפי סעיף 7(א) לפקודה האמורה,

 מאחר שיובאו בניגוד לצו מתן רישיונות יבוא, 21939:

 מספר התיק: 700-0001-6

 תיאור הטובין: רכב מסוג מרצדס, מסי רישוי שנת ייצור

 1996, מסי שלדה 1401351^^;

 בעל הטובין: בראון צירלס - דרכון ארה״ב מסי 702068498.

 מקום האחסנה: מחסן נעמן, אזור התעשייה עד הלום.

 מספר התיק: 7011-0001-7

ת נ ש 6 9 5 S A A ,N תיאור הטובין: רכב מסוג מזדה, מסי רישוי 

. 5 0 1 2 0 8 9 4 9 B 1 2 1 9 9  ייצור JMZCAמסי שלדה , 6

 בעל הטובין: בודנן איאן - דרכון אנגלי מסי 702502272.

 מקום האחסנה: מחסן נעמן, אזור התעשייה עד הלום.

 מספר התיק: 7011-0004-3

 תיאור הטובין: רכב מסוג רנו, מסי רישוי 217ירץ^ שנת ייצור

.639114914JMKDD , מסי שלדהVF12007 

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 624.
 ע״ר 1939, תוסי 2, עמי 1201; ק״ת התשי״ט, עמי 541.
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 תוספת

 מסי התיק: תש״ג/9/11

 פרטי הרישום הקיים:

 העיר: ירושלים.

 שטח החלקה: 459.65 מ״ר.

 הגבולות: צפון: שיח חמיד אל בודיירי; דרום: דרך; מזרח: שכונה

 יהודית; מערב: שייח חמיד אל בודיירי.

 זיהוי: גוש שומה 30062 חלקה 129.

 המספר הישן של החלקה: 29/36 ירושלים (מ).

 הבעלים: הישיבה הגדולה בית אברהם סלונים ירושלים, ע״ר

.58-010127-7 

 התיקון המבוקש

 המען: רחי סלנט 21-17, ירושלים.

 שטח החלקה: 1,190 מ״ר.

 הגבולות: צפון: חלקה 19 ורחי אברהם מסלונים; דרום: רחי

 שמואל סלנט; מזרח: רחי אברהם מסלונים; מערב: חלקה

.30 

 הערה: הבקשה מתבססת על תצ״ר מסי 1565/2006 ומתייחסת

 לקביעת שטח לחלקה וקביעת גבולותיה המעודכנים.

 י״א באב התשע״א (11 באוגוסט 2011)

 ש׳ הייזלר

 מפקח על רישום המקרקעין

ן והבנייה, ו  הודעות לפי חוק התכנ

 התשכ״ה-1965

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 2257/ ג

 שם התכנית: תוספת בנייה למבנה מוסד קיים

 ברח׳ בית וגן 99/ א, בית וגן

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 2257/ ג, ביטול לתכניות 2257, 62, 1042, כפיפות

 לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 בית וגן 99א. שכונת בית וגן. חלקה הנמצאת על סמטה

 המקשרת בין רחוב בית וגן וכיכר שמחת הכהן. קואורדינטה

 217/875 ^ קואורדינטה 630/250 ¥. הכל לפי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30341,

 חלקה במלואה: 79.

 הודעה בדבר בחירת ראש הרשות המקומית ראמה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו

 וכהונתם), התשל״ה-1975

 בהתאם לסעיף 8א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש

, בבחירות שעמדו  הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-11975

 להתקיים ביום ט״ז באב התשע״א (16 באוגוסט 2011), לשם

 בחירת ראש הרשות ראמה אושרה הצעת מועמד אחת בלבד

 ושמו של המועמד הוא:

 שם משפחה שם פרטי

 לטיף שאוקי

 לפי הסעיף האמור הכריז מנהל הבחירות, על דעת ועדת

 הבחירות, ביום ט״ז באב התשע״א (16 באוגוסט 2011), על

 המועמד האמור כעל ראש הרשות הנבחר.

 ט״ז באב התשע״א (16 באוגוסט 2011)

 (חמ 3-2150)

 טריף לביב

 מנהל הבחירות למועצה המקומית ראמה

 1 ס״ח התשל״ה, עמי 211.

 הודעה על מינוי מפקח בנושא כלבת ופיקוח

 על כלבים

 לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-1985

 אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק העבירות

 המינהליות, התשמ״ו-11985 (להלן - החוק), מיניתי למפקחים

 בתחום העירייה, את ד״ר לואיס הורנשטיין, ת״ז 15372543 -

 הווטרינר העירוני בעיריית נתניה, ואת שחל הגלעדי לילי, ת״ז

 55596233, לאחר שקיבלו הכשרה למילוי תפקידם לפי סעיף 5

 לחוק, לעניין העבירות המינהליות המנויות בתקנות העבירות

 המינהליות (קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים), התשס״ז-

.22007 

 הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו

 יחדלו לכהן בתפקידם, לפי המוקדם מביניהם.

 חי באב התשע״א (8 באוגוסט 2011)

 (חמ 3-1923)

 מרים פיירברג-איכר

 ראש עיריית נתניה

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 31; י״פ התשס״ח, עמי 2018.

 2 ק״ת התשס״ז, עמי 1126.

 הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות

 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

 מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של

 המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.

 כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום

 בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

 ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,

 אגף רישום והסדר המקרקעין, רחי בן יהודה 34 (מגדל העיר)

 ירושלים, בשני עותקים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם

 שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.
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 3. תוספת קומות כמפורט להלן: בניין מסי 6 - 7 קומות מעל מפלס

 הכיכר (מפלס ±0.00) בניין 7 - 10 קומות מעל מפלס הכיכר,

 5 מפלסי חניה מתחת לכיכר. 4. קביעת שימושים, לרבות שירותי

 הסעדה, מכון כושר ושירותים מסחריים. 5. קביעת תנאים

 למתן היתר בנייה ולהיתר איכלוס. 6. תותר הקמת מיתקני מים,

 מיזוג אויר, חשמל וציוד תקשורת ושילוט מעל מפלס התקרה

 העליונה ובלבד שתטופל כחזית חמישית למניעת מפגעי

 נוף ומפגעי רעש כחלק בלתי נפרד מהיתר הבנייה, בתיאום

 ובאישור מהנדס העיר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 4090/ ב

 שם התכנית: הרחבות יח״ד קיימות ברח׳ סנהדריה

 המורחבת 110, סנהדריה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 4090/ ב, שינוי לתכניות 4090, 4090/ א, 1502,

 ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, מק/ 5022/ א.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 סנהדריה מורחבת 110. שכונת סנהדריה. קואורדינטה

 634/450 ^ קואורדינטה 220/725 זו/ הכל לפי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30244,

 חלקה במלואה: 135.

 מטרת התכנית: הרחבת יח״ד קיימות ברחי סנהדריה

 המורחבת 110.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 מאזור מגורים 2 מיוחד לאזור מגורים גי. 2. קביעת בינוי

 לתוספות בנייה כמפורט להלן: א. קביעת בינוי לתוספות בקומות

 קרקע אי, בי, גי ו־די לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהם,

 בהתאם לנספח הבינוי. 3. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור.

 4. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל־4,011 מ״ר (בבניין

 110) (מתוכם 3,416 מ״ר שטחים עיקריים ו־595 מ״ר שטחי

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לתוספת בנייה

 למבנה מוסד קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד משטח למוסד

 לשטח למבנים ומוסדות ציבור לחינוך. 2. קביעת קווי בניין

 חדשים לתוספת. 3. קביעת הוראות לתוספת בינוי בעמודות

 בשני אגפים צפוני ודרומי במפלסים הקיימים ותוספת שתי

 קומות חדשות, הכל לשם הרחבת מוסד קיים. 4. הגדלת שטחי

 הבנייה בשטח וקביעתם ל־1,894.335 מ״ר, מתוכם 1,742.329 מ״ר

 עיקרי ו־152,006 מ״ר שירות. 5. קביעת שלבי ביצוע לתוספת

 הבנייה כאמור. 6. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתר בנייה בשטח. 7. קביעת תנאים להריסת בנייה בשטח

 החלקה. 8. הגדלת מספר הקומות מ־4 ל־6.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 3419/ ו

 שם התכנית: הרחבת בינוי לשימושי תעסוקה

 בגן הטכנולוגי, מנחת מלחה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 3419/ ו, שינוי לתכניות בת/3419/ד, 62, כפיפות

 לתכנית 3419/ג.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. מתחם בין

 הרחובות דרך אגודת ספורט מכבי, דרך אגודת ספורט הפועל,

 יצחק מודעי ודרך אגודת ספורט בית״ר הידוע כגן הטכנולוגי

 מלחה, קואורדינטה 216/780 ^ קואורדינטה 629/430 ז5/ הכל

 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30460, חלקות במלואן: 15, 16.

 מטרת התכנית: הרחבת בינוי לשימושי תעסוקה בגן

 הטכנולוגי.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי בקווי הבניין המרביים

 וקביעת קווי בניין חדשים בשטח הגן הטכנולוגי. 2. קביעת

 שטחי הבנייה המרביים בגן עד 80.5000 מ״ר שטחים עיקריים.
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 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 7664/ ב

 שם התכנית: הרחבות דיור, תוספת יח״ד ותוספת

 קומות ברח׳ אליעזרוב 11-9, סנהדריה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 7664/ ב, ביטול לתכניות 62, 3372, כפיפות

 לתכניות מק/ 5022/ א, 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 אליעזרוב 9, 10, 11. שכונת סנהדריה. פינת רחוב אליפז.

 קואורדינטה 220/735 ^ קואורדינטה 633/775 ¥. הכל לפי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30105, חלקה במלואה: 66.

 מטרת התכנית: הרחבות יח״ד קיימות, תוספת יח״ד

 חדשות ותוספת קומות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 2

 לאזור מגורים גי. 2. קביעת בינוי לתוספת קומת מרתף לשם

 יצירת מקומות חניה במקום חניות שבוטלו בקומה שמעל

 וחניות חדשות ומחסנים. 3. קביעת בינוי לתוספת בנייה במפלס

 2.50- לשם הוספת 3 יח״ד והרחבת מחסנים קיימים. 4. קביעת

 בינוי לתוספות בנייה במפלסים 0.00, 2.90 ו־5.80 לשם הרחבת

 יח״ד הקיימות בהן. 5. קביעת בינוי במפלס 8.70 לשם תוספת

 3 יחידות דיור חדשות והרחבת יחידות דיור קיימות. 6. קביעת

 בינוי לתוספת קומה מעל הבניין הקיים לשם תוספת 3 יח״ד

 בהתאם לנספח הבינוי. 7. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור.

 8. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל־3,380.38 מ״ר

 (מתוכם 2,558.46 מ״ר שטחים עיקריים ו־70.55 מ״ר שטחי

 שירות ועוד 751.37 מ״ר שטחי חניה תת־קרקעית ומחסנים). 9.

 הגדלת מסי יחידות הדיור מ־13 יחידות דיור ל־22 יחידות דיור.

 10. הגדלת מסי קומות מ־4 מעל קומת מחסנים ל־5 קומות מעל

 קומת מחסנים ומגורים וקומת מרתף. 11. קביעת שלבי ביצוע

 להקמת תוספות הבנייה כאמור. 12. קביעת הוראות בגין מבנים

 וגדרות להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 שירות). 5. קביעת השימושים בשטח למגורים. 6. קביעת שלבי

 ביצוע להקמת תוספות הבנייה , כאמור. 7. קביעת הוראות בינוי

 וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 8. קביעת הוראות

 בגין עצים לשימור. 9. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 5056/ ב

 שם התכנית: הרחבת יח״ד ותוספת קומות

 רח׳ עוזיאל 83, שכ׳ בית וגן

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מסי 5056/ ב, שינוי לתכנית 1042, ביטול לתכניות 5056, 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב הרב

 עוזיאל 83. שכונת בית וגן. קואורדינטה 217/770 ^ קואורדינטה

 630/425 ¥. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30166, חלקה במלואה: 83.

 מטרת התכנית: תוספת שטחים בכל הקומות, תוספת קומה

 עליונה לשם הרחבת יח״ד קיימות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים

 1 למגורים בי. ב. קביעת תוספת זכויות לתוספות בנייה בכל

 המפלסים לשם הרחבת יח״ד קיימות, סך הכל 1,145 מ״ר.

 ג. קביעת בינוי לתוספת קומה במפלס 12.08+, סך הכל 5 קומות.

 ד. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. ה. שינוי קווי הבניין

 וקביעת קווי בניין חדשים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
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 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 9204/ א

 שם התכנית: הרחבת יח״ד קיימת ותוספת מעלית

 בבניין משותף ברח׳ עוזיאל 137, בית וגן

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 9204/ א, שינוי לתכנית 2673, כפיפות לתכנית

.5022 

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 הרב עוזיאל 137. שכונת בית וגן. קואורדינטה 219/180 ^

 קואורדינטה 630/980 ¥. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30341, חלקה במלואה: 269.

 מטרת התכנית: הרחבת יחידת דיור קיימת בשני מפלסים

 ותוספת מעלית ליחידה זו: קירוי קל לחניות נכה. כמו כן

 התכנית מציעה הכשרת סגירת חללים קיימים בתוך קונטור

 הבניין.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת בינוי לתוספות בנייה

 כמפורט להלן: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע מאזור מגורים 1

 למגורים בי. 2. קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומות הקיימות

 לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן, בהתאם לנספח בינוי

 ובהתאם לקיים בשטח. 3. קביעת קווי בניין לבנייה. 4. הגדלת

 שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל־2,808 מ״ר (מתוכם 2,705 מ״ר

 שטחים עיקריים ו־103 מ״ר שטחי שירות). 5. קביעת שלבי

 ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור. 6. קביעת הוראות בינוי

 וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 7. קביעת הוראות

 בגין בניית מעלית. 8. קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.

 9. קביעת הוראות בגין עצים לשימור. 10. קביעת הוראות בגין

 קירוי קל ובחומרים קלים לחניות נכה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,

 טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 9027/ א

 שם התכנית: תוספת חנות והרחבת חנויות, על ידי

 סגירת קומת עמודים, רח׳ אגריפס 70, שכ׳ מחנה יהודה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 9027/ א, שינוי לתכנית 1006, ביטול לתכנית 62,

 כפיפות לתכנית 5166/ ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 אגריפס 70. שכונת מחנה יהודה. קואורדינטה 220/150 ^

 קואורדינטה 632/425 ¥. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30073, חלקה במלואה: 27.

 מטרת התכנית: תוספת חנות והרחבת חנויות בקומת קרקע

 על ידי סגירת קומת העמודים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת שטחי המסחר

 מ־94.18 מ״ר ל־220.35 מ״ר. ב. סך השטחים בתחום התכנית

 829.95 מ״ר עיקרי ו־213 מ״ר שירות, סך הכל 1,044 מ״ר. ג. קביעת

 שלבים למימוש התכנית. ד. קביעת הוראות בגין הוצאות היתר

 בנייה. ה. שינוי שימוש מחסן בחצר לשטח עיקרי. ו. שינוי ייעוד

 משטח למסחר למסחר ומגורים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.
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 מפורטת מסי 9873/ א, שינוי לתכנית 1864/ א, ביטול לתכנית

 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. אבו טור.

 קואורדינטה 222/100 ^ קואורדינטה 630/100 ¥. הכל לפי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 29983, חלקי חלקה: 25.

 מטרת התכנית: הכשרת בניין קיים ותוספת קומות יחידת

 דיור.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע ממגורים 5

 לאזור מגורים בי. 2. הגדלת אחוזי בנייה מעיקרי 50% ל־160%

 שטח מרבי מעל קרקע. 3. תוספת של 4 יח״ד על גבי 3 יח״ד

 מאושרות לפי 1864/ א, כדי לקבל 7 יח״ד. 4. קביעת שטחי

 בנייה בהיקף של 1,050 מ״ר, מהם 966 מ״ר שטחים עיקריים

 ו־84 מ״ר שטחי שירות. 5. קביעת קווי בניין. 6. קביעת הוראות

 בגין מבנה להריסה. 7. קביעת הוראות בגין עתיקות. 8. קביעת

 תנאים להיתר בנייה. 9. קביעת שלבי הביצוע להקמת המבנה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010. טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ 10038

 שם התכנית: חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות

 אדמה בירושלים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי 10038,

 פירוט לתכנית תמא/38.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כל תחום מרחב

 תכנון מקומי ירושלים. קואורדינטה 223/388 ^ קואורדינטה

 631/706 ¥. כל הגושים בתחום הרשות המקומית ירושלים.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 9308

2 יח״ד לבניין ־  שם התכנית: תוספת 2 קומות ו

 מגורים, ערב א-סוואחרה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 9308, ביטול לתכניות 2683/ א, 62, כפיפות

 לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכי ערב

 א-סואחרה. קואורדינטה מערב מזרח ¥628-625, קואורדינטה

ל לפי הגבולות המסומנים בתשריט כ ה 2 2 2 - 9 5 0 . X דרום צפון 

 בקו כחול. גושים וחלקות: גושים בחלקיות: 31238.

 מטרת התכנית: תוספת שתי קומות והרחבת דיור.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים 6

 למגורים אי. ב. הגדלת שטחי הבנייה וקביעתם ל־594.36 מ״ר

 (מתוכם 515.85 מ״ר שטחים עיקריים ושטחי שירות 78.51 מ״ר).

 ג. הגדלת מספר יחידות דיור משתי יח״ד ל־4 יח״ד. ד. הגדלת

 מספר הקומות מ־2 ל־4 מעל קומת חניה. ה. קביעת שלבי

 ביצוע להקמת בנייה חדשה. ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת

 תנאים למתן היתר בנייה בשטח. ז. קביעת הוראות בגין גדרות

 להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 9873/ א

4 ־  שם התכנית: הכשרת בניין קיים, תוספת קומות ו

 יחידות דיור חדשות, אבו טור

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
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 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 10204/ א, ביטול לתכניות 3770, 62, כפיפות

 לתכנית 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב יהודה

 15. שכונת בקעה/גאולים. קואורדינטה 220/875 ^ קואורדינטה

 629/375 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30001, חלקה במלואה: 4.

 מטרת התכנית: הכשרת גלריות קיימות בבניין מגורים

 ברחי יהודה 15, שכונת בקעה/גאולים, ירושלים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1 שינוי ייעוד מאזור מגורים 1

 לאזור מגורים ג-1. 2. תוספת שטחי בינוי וקביעת סך השטחים

 בתכנית ל־752.73 מ״ר, מתוכם 644.79 מ״ר עיקרי ו־107.94 מ״ר

 שירות. 3. קביעת מספר הקומות בתוך מעטפת קיימת - 4 קומות

 וקומת חלל גג רעפים. 4. קביעת הוראות בגין עץ לשימור.

 5. קביעת הוראות בגין מבנה לשימור. 6. קביעת הוראות בגין

 הריסת מבנים. 7. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 10390/ ב

 שם התכנית: השלמת קומת גג לשם הרחבות יח״ד

 בשני בניינים ברח׳ חיים תורן 7, 9, פסגת זאב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 10390/ ב, שינוי לתכניות 3601, 3144, ביטול

 לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב חיים

 תורן 7, 9, פסגת זאב, מזרחית לשדי משה דיין. קואורדינטה

 222/875 ^ קואורדינטה 636/575 הכל לפי הגבולות

 מטרת התכנית: קביעת הוראות לעידוד חיזוק מבנים קיימים

 לשיפור עמידותם בפני רעידות אדמה והוראות בעניין תוספת

 שטחי בנייה (לרבות תנאים לתוספת שטחי בנייה והיתרים לפי

 תכנית זו) ובעניינים אחרים בהתאם לתנאים המיוחדים של

 ירושלים ובהתאם להוראות סעיף 23 בתמ״א 38.

 עיקרי הוראות התכנית: תכנית זו קובעת תוספות בנייה

 ותנאים למתן תוספות הבנייה למבנים קיימים הטעונים חיזוק

 לשיפור עמידותם בפני רעידת אדמה, זאת בתנאי שיחוזקו

 כנדרש בתקן - בהתאם לתנאים המיוחדים של ירושלים.

 התכנית אינה משנה את ייעודי הקרקע כפי שאושרו בתכניות

 החלות על המקום. התכנית מאפשרת הריסת מבנים וקובעת

 זכויות בנייה להקמת מבנים חדשים במקומם בתוספת זכויות

 מכוח תכנית זו. התכנית מפרטת שלבי ביצוע להקמת תוספות

 הבנייה, תנאים להיתר וכוללת בין השאר: א. הוראות לעידוד

 הריסת מבנים קיימים ומתן היתרי בנייה להקמת מבנים חדשים

 במקומם בתוספת זכויות בנייה לפי תכנית זו. ב. הוראות לעידוד

 שדרוג הנדסי מלא למבנים קיימים הכולל הקמת מערכת

 שלד אנכית מבוססת חדשה המחליפה את כל קירות מעטפת

 המבנה שאינם תקינים, חיזוק כל עמודי הבניין הקיימים

 שנוסף עליהם עומס שאינו זניח ותוספת פירי ממ״דים בעבור

 כל יחידות הדיור הקיימות. ג. הוראות לעידוד חיזוק מבנים

 גבוהים ומבנים מרובי יחידות דיור לרעידת אדמה. ד. הוראות

 לעידוד חיזוק מבנים בשכונות פריפריה ובאזורים בירושלים

 שבהם שווי הקרקע נמוך יחסית. ה. הגבלת תוספת יחידות דיור

 חדשות ותוספת קומות בעיר העתיקה, באזורים המיועדים

 להתחדשות עירונית ובמבנים בבנייה נמוכה צמודת קרקע.

 ו. הוראות לעידוד חיזוק במבנים שאינם למגורים, במבנים

 המשמשים בחלקם למגורים ובמבנים שניתן להם היתר לאחר

 1.1.1980. ז. הוראות שיאפשרו מתן היתרי בנייה מכוח תכנית

 זו ומכוח תמ״א 38 לשינויים ולתוספות בנייה במבנים קיימים

 לצורך חיזוקם בהתאם לעקרונות התכנון ולתנאים המיוחדים

 של ירושלים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 10204/ א

 שם התכנית: הכשרת מפלס גלריות קיימות בבניין

 מגורים, רח׳ יהודה 15, בקעה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
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 לשם תוספת מחסנים. ג. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור.

 ד. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל־730 מ״ר (בהם 575

 מ״ר שטחים עיקריים). ה. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות

 הבנייה כאמור. ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתר בנייה בשטח. ז. קביעת הוראות בדבר מבנה להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 12400/ א

 שם התכנית: הרחבות דיור ברח׳ הסיגלית מס׳ 23-1,

 שכ׳ גילה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 12400/ א, ביטול לתכניות במ/ 3183/ א, 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 הסיגלית. שכונת גילה. רחי הסיגלית מסי 23-1. בסמוך

 לרחי שבתאי הנגבי. קואורדינטה 218/675 ^ קואורדינטה

 627/500 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 28116, חלקה במלואה: 25.

 מטרת התכנית: הרחבת יחידות דיור קיימות, והפיכת

 מחסן לשטח עיקרי לשם הרחבת יח״ד קיימות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים

 2 לאזור מגורים בי. 2. קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט

 להלן: תותר השלמת קומת מרתף במפלסים 2.09-, 2.49 -, 2.79-

 והפיכת שטח שירות לשטח עיקרי בקומה זו, לשם הרחבת

 יחידות דיור קיימות בקומה שמעליה, בהתאם לנספח בינוי

 (נספח מסי 1). 3. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. 4. הגדלת

 שטחי הבנייה בשטח ל־2,559.44 מ״ר (מתוכם 2,471.84 מ״ר

 שטחים עיקריים ו־87.60 מ״ר שטחי שירות). 5. קביעת הוראות

 בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 6. קביעת

 הוראות בגין חריגות בנייה להריסה. 7. קביעת תנאים בגין

 שמירה על עצים בוגרים.

 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30630,

 חלקות במלואן: 7, 10.

 מטרת התכנית: השלמת קומת גג לשם הרחבת יח״ד בשני

 בניינים וסגירת מרפסות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 2

 למגורים בי. 2. קביעת בינוי לתוספות לשם הרחבת יח״ד קיימות

 בשני בניינים. 3. קביעת בינוי לתוספת קומה לשם הרחבת יח״ד

 קיימות בקומה שמתחת. 4. קביעת תוספת שטחי בנייה בהיקף

 של 2,115 מ״ר, מתוכם 2,036 מ״ר עיקרי ו־79 מ״ר שירות בעבור

 שני הבניינים, 1,017.92 מ״ר שטחים עיקריים ו־39.52 מ״ר שטחי

 שירות בעבור כל בניין בנפרד. 5. שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין

 חדשים. 6. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 7. קביעת הוראות בגין

 מבנים להריסה. 8. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 12311

 שם התכנית: תוספת לבניין ברח׳ שח״ל,

 שכונת גבעת מרדכי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מסי 12311, שינוי לתכניות 1083, 62, כפיפות לתכנית 5166.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב שח״ל

 44. שכונת גבעת מרדכי. בין רחי שחל ורחי אביעד. קואורדינטה

 מערב מזרח 218/675 ¥ קואורדינטה דרום צפון 630/040 ^

 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים

 וחלקות: גוש: 30184, חלקה במלואה: 18.

 מטרת התכנית: הרחבת יח״ד קיימות בבניין ברחי שחל 44

 בשכונת גבעת מרדכי, ירושלים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 שינוי שטח מאזור מגורים 5 לאזור מגורים בי. ב. קביעת

 הבינויים האלה בשטח: 1) קביעת בינוי להרחבת יחידות דיור

 קיימות בקומת קרקע ובקומה אי. 2) הרחבת קומת קרקע תחתונה
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 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 12813

 שם התכנית: תוספות בנייה לבניין מגורים

 ברח׳ אהרון בראנד 16, שכונת הר נוף

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 12813, שינוי לתכנית 966/ ג, ביטול לתכנית 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב אהרון

 בראנד 16. שכונת הר נוף. קואורדינטה 632/300 ^ קואורדינטה

 216/400 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30350, חלקה במלואה: 53.

 מטרת התכנית: קביעת בינוי לתוספות בנייה לבניין מגורים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5

 לאזור מגורים בי. ב. קביעת הבינויים האלה בשטח. 1) תוספת

 בחזית המערבית של הבניין במפלס 9.00+. 2) תוספת בחזית

 המערבית של הבניין במפלס 6.00+. 3) תוספת בחזית המערבית

 של הבניין במפלס 3.00+. 4) תוספת בחזית המערבית של הבניין

 במפלס 0.00+. 5) תוספת בחזית המערבית של הבניין במפלס

 3.00-. 6) תוספת בחזית המערבית של הבניין במפלס 6.00-.

 7) קביעת בינוי לתוספות לדירות במפלס 9.00-. כל האמור

 לעיל בהתאם לנספח בינוי. ג. הגדרת קו בניין לצורך הוספת

 בנייה במפלסים 8.55-, 9.00-. ד. הגדרת קווי בניין לתוספת

 במפלסים 6.00-, 3.00-, 0.00+ ו־3.00+, 6.00+, 9.00+, 11.90+.

 ה. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל־2,887.64 מ״ר

 (מתוכם 116.8 + 2,256.95 מ״ר שטחים עיקריים ו־513.82 מ״ר

 שטחי שירות). ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתר בנייה בשטח. ז. הגדלת מסי הקומות המרבי מ־6 קומות

 ל־7 קומות בחזית המערבית. ח. קביעת הוראות בגין הריסת

 מבנה. ט. קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,

 טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010. טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 12726/ א

 שם התכנית: הכשרת בנייה בצור באהר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 12726/ א, שינוי לתכנית 2302/ א, ביטול לתכנית

 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב צור

 בחר. צור באהר. קואורדינטה 222/700 ^ קואורדינטה ד

 627/100. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גושים בחלקיות: 30792.

 מטרת התכנית: הכשרת ותוספת בנייה לבניין קיים בצור

 באהר, והגדלת אחוזי בנייה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד של קרקע מאזור

 מגורים 5 למגורים אי. ב. הגדלת מסי יח״ד מ־2 יח״ד ל־4 יח״ד.

 ג. קביעת מסי הקומות המרבי ל־4 קומות. ד. קביעת גובה מרבי

 ל־15.15 מי מעל 0.00. ה. קביעת שטחי הבנייה המרביים לסך

 הכל הבניין ל־565.43 מ״ר (מתוכם 556.79 מ״ר שטחים עיקריים

 ו־8.64 מ״ר שטחי שירות). ו. קביעת קווי בניין מרביים חדשים.

 ז. קביעת הוראות בגין חניה עילית. ח. קביעת הוראות בינוי

 ופיתוח. ט. קביעת הוראות בגין גדר להריסה. י. קביעת הוראות

 בגין עצים לשימור. יא. קביעת הוראות להוצאת היתר בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.
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 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 12895

 שם התכנית: הרחבת יח״ד בתוך מעטפת הבניין

 הקיים, רח׳ המחנכת 64, גילה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 12895, שינוי לתכנית במ/ 4309, כפיפות

 לתכניות 5022, 5166.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 המחנכת 64. שכונת גילה. קואורדינטה 216/975 ^ קואורדינטה

 627/175 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30962, חלקה במלואה: 39.

 מטרת התכנית: קביעת בינוי להרחבת יח״ד בתחום מעטפת

 הבניין הקיים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים

 2 מיוחד לאזור מגורים גי .ב. קביעת הבינויים האלה בשטח:

 1) סגירת מרפסות פתוחות במפלס 15.30+. 2) סגירת מרפסות

 פתוחות במפלסים 9.18+ ו־12.24+ לשם הרחבת יחידת דיור

 קיימות. 3) הכשרת שטח של כ־23 מ״ר במפלס 12.24+ שאושר,

 אך לא חושב בהיתר הבנייה הקיים. 4) הפיכת מרפסות שירות

 לשטח עיקרי במפלסים ±0.00, 3.06+, 6.12+, 9.18+, 12.24+ ו־15.30+.

 ג. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם על 2,122.55 מ״ר, מתוכם

 1,792.71 מ״ר שטחים עיקריים ו־329.84 מ״ר שטחי שירות. ד. קביעת

 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 06/08/2010 ובילקוט הפרסומים 6135, התשע״א, עמי 13,

 בתאריך 16/09/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13010

 שם התכנית: הרחבת יח״ד ותוספת בנייה

 ברח׳ מיכלין 23 בית וגן ירושלים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13010, ביטול לתכניות 1042, 62, כפיפות לתכניות

 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 12880

 שם התכנית: הרחבת דיור ותוספת קומה ברח׳ יצחק

 בן נחום 2, מורדות בית וגן

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 12880, שינוי לתכניות 8404, 3366/א, ביטול

 לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5022, 5166/ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 יצחק בן נחום 2. שכונת מורדות בית וגן. קואורדינטה

 217/415 ^ קואורדינטה 630/170 ד. הכל לפי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30568,

 חלקה במלואה: 43.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד, הרחבת דיור ליח״ד קיימות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 2

 לאזור מגורים גי. 2. קביעת השימושים המותרים למגורים.

 3. קביעת הוראות בנייה: 1) קביעת בינוי לתוספת שטחים

 למגורים בכל הקומות הקיימות לשם הרחבת יח״ד הקיימות.

 2) קביעת בינוי לתוספת קומה במפלס 15.58+ לשם הרחבת

 יח״ד קיימות במפלס 12.45+. 3) קביעת בינוי לתוספת, סך

 הכל 3,310.00 מ״ר, מתוכם 2,404.00 מ״ר שטח עיקרי ו־906 מ״ר

 שטח שירות. 4) שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מרביים.

 5) הגדלת מסי הקומות מארבע מעל קומת כניסה לחמש קומות

 מעל קומת כניסה. 6. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתר בנייה בשטח. 7) קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010. טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.
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 עיקרי הוראות התכנית: שינוי במערך ייעודי הקרקע

 כמפורט להלן: א. בתא שטח 001: ממסחר למגורים, מסחר

 ותיירות. בתא שטח 002: ממסחר לשטח ציבורי פתוח.

 ב. קביעת בינוי להקמת מתחם הכולל מלון, מגדל מגורים

 מעל קומות מסחר וכיכר פנימית עם פונקציות ציבוריות ושני

 שערים כלפי הרחובות המקיפים אותו. ג. קביעת מסי הקומות

 לכל אחד מהבניינים כדלהלן: מגדל מגורים: 24 קומות מעל

 הכניסה הקובעת של המגדל. מלון: 6 קומות מעל הכניסה

 הקובעת של המלון. ד. קביעת קווי בניין מרביים לכל אחד

 מהבניינים. ה. קביעת שטחי בנייה מרביים ל־33,000 מ״ר,

 מתוכם 17,000 מ״ר למגורים, 16,000 מ״ר למסחר, מלונאות

 ומשרדים ושטחי שירות תת־קרקעיים בהיקף של 21,675.

 מ״ר. ו. קביעת מסי יח״ד בשטח התכנית ל־180 יח״ד, מתוכם

 20% דירות קטנות. ז. קביעת הוראות בגין זיקת הנאה למעבר

 רגלי. ח. קביעת הוראות בגין זיקת הנאה למעבר רכב חירום.

 ט. קביעת הוראות בגין עצים לשימור/עקירה. י. קביעת הוראות

 בדבר הריסה. יא. קביעת הוראות בינוי, פיתוח ועיצוב. יב.

 קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13056

 שם התכנית: בנייה חדשה בשכ׳ ג׳בל מוכבר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13056, שינוי לתכנית 2683/ א, ביטול לתכנית 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 גיבל מוכבר. שכונת גיבל מוכבר. קואורדינטה 224/000 ^

 קואורדינטה 628/500 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול. גושים וחלקות: גושים בחלקיות: 31250.

 מטרת התכנית: הקמת 5 מבנים חדשים למגורים וקביעת

 שטח ציבורי פתוח.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 מיכלין 23. שכונת בית וגן. קואורדינטה 629/997 ^ קואורדינטה

 218/980 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30341, חלקה במלואה: 51.

 מטרת התכנית: הרחבת יחידות דיור קיימות ותוספת קומה

 במפלס 11.90+ לשם תוספת 2 יחידות דיור חדשות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 1

 למגורים גי. 2. קביעת בינוי לתוספת קומה לשם תוספת 2

 יח״ד חדשות והרחבות ליח״ד קיימות בכל הקומות. 3. ביטול

 חלק מדרך והפיכתה למגורים. 4. שינוי קווי בניין וקביעת

 קווי בניין חדשים. 5. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם

 ל־1,775.90 מ״ר (מתוכם 1,388.30 מ״ר שטחים עיקריים

 ו־387.60 מ״ר שטחי שירות). 6. קביעת הוראות בגין הריסה

 ופירוק מרפסות. 7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתר בנייה בשטח. 8. קביעת מסי יח״ד ל־10 יח״ד.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010. טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13005

 שם התכנית: מתחם עדן, הרחובות אגריפס,

 קינג ג׳ורג׳ ועליאש

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13005, ביטול לתכניות 62, 36/ ב, כפיפות לתכנית

 5166/ ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. הרחובות

 אגריפס, עליאש והמלך גיורגי. השטח הידוע כמתחם קולנוע

 עדן הישן. גושים וחלקות: גוש: 30048, חלקי חלקה: 164, חלקות

 במלואן: 176 - 179. מגרשים: 1, 4, 5, 6, 9 בהתאם לתכנית

 36/ ב.

 מטרת התכנית: קביעת בינוי להקמת שני בניינים. מגדל בן

 24 קומות מעל 7 קומות תת־קרקעיות למגורים ומסחר ובניין בן

 6 קומות מעל 7 קומות תת־קרקעיות למלונאות ומסחר.
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 ופיתוח ותנאים למתן היתר. 9. הגדלת מספר הקומות ל־4

 קומות מעל קומת החניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13094

 שם התכנית: בנייני מגורים ברחוב גדרה, שכ׳ רוממה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 13094, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכנית

 5166/ב.

 איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 גדרה. שכונת רוממה. קואורדינטה 633/300 ^ קואורדינטה

 219/000 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30235, חלקות במלואן: 47 - 49, 53, חלקי

 חלקה: 50.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת 2 בנייני

 מגורים חדשים ותוספת למבנה קיים לשם יצירת 51 יח״ד

 חדשות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 כמפורט להלן: 1. מאזור מגורים 5 לאזור מגורים די. 2. מאזור

 מגורים 5 לאזור מגורים בי. 3. מאזור מגורים 5 לשטח ציבורי

 פתוח. 4. מאזור מגורים 5 לדרך מוצעת. ב. קביעת הוראות

 להקמת 2 מבני מגורים חדשים בתא שטח 001. ג. קביעת הוראות

 לתוספת קומה + קומת חלל גג רעפים על בית קיים לשימור

 בתא שטח 002. ד. קביעת השימושים המותרים בשטח התכנית

 למגורים ומבני ציבור בתאי שטח 001 ו־002. ה. קביעת הוראות

 לזיקת הנאה ולזיקת הנאה למעבר רגלי. ו. קביעת הוראות בגין

 מבנים/גדרות להריסה. ז. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה

 /לנטיעה. ח. קביעת קווי בניין מרביים לכל אחד מתאי השטח

 המיועדים לבנייה. ט. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש,

 בחלק מתחום התכנית. י. קביעת שטחי בנייה בתא שטח

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 מאזור מגורים 6 למגורים בי ומנוף פתוח לשטח ציבורי פתוח.

 2. קביעת שטחי בנייה הכוללים: 6,345.56 מ״ר, מתוכם

 3,863.85 מ״ר שטח עיקרי ו־2,481.71 מ״ר שטחי שירות. 3. קביעת

 קווי בניין מרביים. 4. קביעת גובה מבנים ל־4 קומות. 5. קביעת

 תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 6. קביעת הוראות בינוי.

 7. קביעת מסי יחידות דיור ל־36 יח״ד. 8. הקמת 5 מבני מגורים

 בהתאם לנספח הבינוי. 9. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה,

 שימור, העתקה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13058

 שם התכנית: הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש

 בן ארבע קומות מעל קומת חניה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13058, שינוי לתכנית 2302/ א, ביטול לתכנית 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב צור

 בחר. קואורדינטה 222/500^ קוארדינטה 627/425ד הכל לפי

 הגבולות המסומנים בקו כחול.

 מטרת התכנית: הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש בן

 ארבע קומות מעל קומת חניה.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד ממגורים 5 מיוחד

 למגורים בי. 2. קביעת בינוי בקומות חניה, קרקע, ראשונה,

 שנייה ושלישית ויצירת 3 יח״ד חדשות, בהתאם לנספח

 הבינוי מסי 1. 3. הגדלת שטחי הבנייה המרביים וקביעתם

 ל־359.84 מ״ר, מהם 89.96 מ״ר שטחי מסחר ו־217.68 מ״ר שטחים

 עיקריים למגורים ו־52.20 שטחי שירות. 4. קביעת שטחים

 המיועדים למסחר בקומת הקרקע. 5. הגדלת מספר יחידות

 הדיור וקביעתם ל־3 יח״ד. 6. קביעת קווי בניין חדשים. 7.

 קביעת הוראות בגין בנייה להריסה. 8. קביעת הוראות בינוי
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 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13240

 שם התכנית: הקמת בניין מגורים חדש בן 6 קומות,

 בית חנינה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13240, שינוי לתכניות 3000/ ב, במ/ 3458/ א, 3774,

 ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 3381/ א, 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. בית

 חנינה. קואורדינטה 222/160 ^ קואורדינטה 637/650 ד. הכל

 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30609, חלקה במלואה: 52.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת בניין חדש

 למגורים בשטח.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים

 5 ושטח נוף פתוח למגורים גי. ב. קביעת זיקת הנאה בשטח.

 ג. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל־1,084 מ״ר (מתוכם

 703 מ״ר שטחים עיקריים ו־381 שטחי שירות). ד. הגדלת מסי

 יחידות דיור מ־1 ל־6 יחידות דיור. ה. קביעת מסי קומות ל־6

 קומות מעל קומת חניה תת־קרקעית. ו. קביעת שלבי ביצוע

 להקמת בניין חדש. ז. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתר בנייה בשטח. ח. קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 001 בהיקף של 10,080 מ״ר, מהם 4,560 מ״ר שטחים עיקריים

 ו־5,520 מ״ר שטחי שירות, ובתא שטח 002 בהיקף של 1,185

 מ״ר, מהם 770 מ״ר שטחים עיקריים ו־415 מ״ר שטחי שירות.

 יא. קביעת מסי יחידות הדיור ל־42 יח״ד בתא שטח 001

 ול־9 יח״ד בתא שטח 002. יב. קביעת הוראות לשימור. יג. קביעת

 תנאים לקבלת היתר בנייה ולקבלת היתר איכלוס.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010. טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13136

 שם התכנית: הכשרת בנייה קיימת והרחבת יח״ד

 בבניין מגורים קיים, ג׳אבל אלמוקבר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13136, שינוי לתכנית 2683/ א, כפיפות לתכניות

 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 גיבל מוכבר. גיבל אל מוקבר. קואורדינטה מערב מזרח

 628/425 ד, קואורדינטה דרום צפון 223/000 ^ הכל לפי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 מטרת התכנית: הרחבת יח״ד והגדלת מסי הקומות לבניין

 מגורים קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים 6

 למגורים אי ומשטח פתוח למגורים אי. ב. הגדלת שטחי הבנייה

 בשטח וקביעתם ל־978 מ״ר (מתוכם 855 מ״ר שטחים עיקריים

 ו־123 שטחי שירות). ג. קביעת מסי יחידות דיור ל־4 יחידות

 דיור. ד. קביעת מסי הקומות ל־4 קומות. ה. קביעת שלבי ביצוע

 לתוספת בנייה. ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתר בנייה בשטח. ז. קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
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 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13328

 שם התכנית: הגדלת שטחי בנייה להרחבות יח״ד

 קיימות בבניין ברח׳ גדרה 4, שכונת רוממה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13328, ביטול לתכניות 2757, 62, כפיפות לתכניות

 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 גדרה 4. שכונת רוממה. קואורדינטה 633/537 ^ קואורדינטה

 218/935 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30234, חלקה במלואה: 17.

 מטרת התכנית: הרחבת יח״ד קיימות בבניין מגורים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים בי. 2. המרת שטחי שירות
 בשטחים עיקריים במפלס 2.80- = 774.75 ותוספת ממ״דים
 בקומה זו 3. תוספת קומה במפלס 5.60+ = 783.15+ קומת חלל
 גג רעפים במפלס 8.40+ =785.95. כל התוספות בעבור הגדלת
 שטחי הבנייה להרחבת יח״ד קיימות. 4. תוספות של מרפסות
 במפלסים 0.00+=777.55, 2.80+=780.35 ו־840+=785.955.
 הגדלת שטחי הבנייה המרביים וקביעתם ל־2,310 מ״ר, מתוכם
 2,097 מ״ר שטחים עיקריים ו־213 מ״ר שטחי שירות. 6. קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 7. קביעת הוראות בגין עצים לשימור. 8. קביעת הוראות בגין

 שלביות ביצוע.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 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 ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13497

 שם התכנית: הרחבת יח״ד, חנות ותוספת מחסנים,

 רח׳ חיים ויטאל 39, גבעת שאול

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13316

 שם התכנית: תוספת בנייה על בניין קיים בשכ׳

 בית חנינה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מסי 13316, שינוי לתכנית במ/ 3458/ א, ביטול לתכנית 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת בית

 חנינה. קואורדינטה מערב מזרח 221/400 ^ קואורדינטה דרום

 צפון 639/350 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו

 כחול.גושים וחלקות: גוש: 30605, חלקה במלואה: 10.

 מטרת התכנית: הכשרת עבירות בנייה ותוספת קומה

 בבניין מגורים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע מאזור

 מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים בי. ב. קביעת היקף הבנייה

 לסך הכל 1,029.70 מ״ר, מהם 772.80 מ״ר שטחים עיקריים

 ו־256.90 מ״ר שטחי שירות. ג. הגדלת מסי יחידות דיור מ־3 יח״ד

 לסך הכל 6 יח״ד. ד. הגדלת מסי קומות מ־2 ל־3 מעל קומת

 מרתף. ה. קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. ו. שינוי

 קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים. ז. קביעת הוראות בינוי

 ופיתוח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.
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 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב גיבל

 מוכבר. קואורדינטה 222/950 ^ קואורדינטה 628/200 ד. הכל

 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 מטרת התכנית: הגדלת זכויות בנייה למגרש מגורים בגיבל

 אל מוכבר.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד ממגורים 6 מיוחד

 לאזור מגורים בי. 2. הגדלת שטחי בנייה בשטח התכנית

 וקביעתם ל־1,775 מ״ר מתוכם 1,040 שטחים עיקריים ו־735 מ״ר

 שטחי שירות. 3. קביעת קווי בניין חדשים, כאמור. 4. הגדלת

 מסי יחידות הדיור מ־2 ל־8 יחידות דיור. 5. הגדלת מסי הקומות

 מ־1 ל־4 קומות. 6. קביעת השימושים בשטח למגורים בלבד.

 7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה

 בשטח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13878

 שם התכנית: הרחבת חנות ודירה ברח׳ ריכמן,

 שכ׳ בית ישראל

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13878, שינוי לתכניות 3906, במ/ 4383, ביטול

 לתכנית 62, כפיפות לתכנית 5166/ ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

̂ קואורדינטה  רייכמן 15. שכונת בית ישראל. קואורדינטה 221/125 

 632/050 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים

 וחלקות: גוש: 30086, חלקות במלואן: 224, 225.

 מטרת התכנית: הרחבת חנות ודירה קיימות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים

 מיוחד למגורים גי. 2. הרחבת חנות קיימת והרחבת דירה קיימת

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13497, ביטול לתכניות 1003, 62, כפיפות לתכניות

 5166/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 חיים ויטל 39. שכונת גבעת שאול. קואורדינטה 218/250 ^

 קואורדינטה 633/000 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30168, חלקה במלואה: 55.

 מטרת התכנית: הרחבת יח״ד, חנות ותוספת מחסנים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 2

 לאזור מגורים בי. 2. קביעת השימושים המותרים למגורים

 ומסחר. 3. קביעת הוראות בנייה: א. קביעת בינוי להרחבת יח״ד

 קיימות. ב. קביעת בינוי לתוספת שטחים למחסנים בקומת

 מרתף בעבור יח״ד בקומה בבניין. ג. קביעת בינוי לתוספת

 שטחים למסחר בקומת מרתף לשם הרחבת מסחר קיים. 4.

 שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מרביים. 5. קביעת הוראות

 בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 6. קביעת שלבי

 ביצוע למימוש התכנית. 7. קביעת סך השטחים ל־1,362.15 מ״ר,

 מתוכם 272.51 תוספת לשטחים עיקריים למגורים ל־703.82 מ״ר

 קיימים, 34.31 תוספת לשטחים עיקריים למסחר ל־37.84 מ״ר

 לשטחים קיימים ו־313.50 מ״ר שירות. 8. קביעת הוראות בגין

 הריסת מבנה .9. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13805

 שם התכנית: הגדלת זכויות בנייה ג׳בל מוכבר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13805, שינוי לתכנית 2683/א, ביטול לתכנית 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.
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 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13919

 שם התכנית: הרחבות ליח״ד ותוספת 2 יח״ד,

 רח׳ בר אילן 45, שכ׳ כרם אברהם
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 13919, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות

 5166/ ב, 5022, 1358.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 בר אילן 45. שכונת כרם אברהם. קואורדינטה 220/495 ^

 קואורדינטה 633/420 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30080, חלקה במלואה: 178.

 מטרת התכנית: א. קביעת שימושים מעורבים: מסחר

 ומגורים. ב. השלמת קומה גי. ג. תוספת קומה לבניין. ד. תוספת

 מעלית לבניין. ה. תוספת 2 יח״ד לבניין.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 מאזור מגורים 3 לאזור מגורים ומסחר. 2. קביעת בינוי לתוספות

 בנייה כמפורט להלן: א. קביעת בינוי להשלמת קומה שלישית.

 ב. קביעת בינוי לתוספת קומה לשם תוספת 2 יח״ד חדשות.

 ג. קביעת בינוי לתוספת מעלית בחזית מזרחית. ד. קביעת

 בינוי להעברת יח״ד מקומת קרקע לקומה שלישית. 3. קביעת

 השימושים למסחר בקומות קרקע וראשונה, ומגורים בשאר

 הקומות. 4. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל־790

 מ״ר, מתוכם 766 מ״ר שטחים עיקריים ו־24 מ״ר שטחי שירות.

 5. קביעת שלבי ביצוע מימוש התכנית, כאמור. 6. קביעת

 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

 7. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 על ידי העלאת דירה ממפלס 2.50 למפלס 0.20 +. 3. קביעת קווי

 בניין לבנייה, כאמור. 4. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם

 ל־1,816.96 מ״ר 1,657.03 מ״ר שטחים עיקריים ו־159.93 מ״ר

 שטחי שירות. 5. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתר בנייה בשטח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,

 טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13888

 שם התכנית: תוספת בנייה בבניין מגורים,

 שכ׳ בית חנינה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מסי 13888, שינוי לתכנית במ/ 3457/ א, ביטול לתכנית 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 בית חנינה החדשה. שכונת בית חנינה. קואורדינטה
 222/775 ^ קואורדינטה 636/775 ד. הכל לפי הגבולות
 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30614,

 חלקה במלואה: 332.

 מטרת התכנית: תוספות של 2 קומות בבניין מגורים, שכונת

 בית חנינה.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 1

 מיוחד לאזור מגורים בי. 2. תוספת בנייה בקומה שנייה לשם
 תוספת יח״ד חדשה. 3. הגדלת מסי יח״ד בבניין מ־4 ל־8 יח״ד,

 סך הכל 8 יח״ד. 4. הגדלת מסי קומות בבניין מ־3 קומות מעל
 קומת מרתף ל־5 קומות, סך הכל 5 קומות מעל קומת מרתף.

 5. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. 6. הגדלת שטחי הבנייה
 בבניין וקביעתם ל־1,723.5 מ״ר מהם כ־1,303 מ״ר שטחים

 עיקריים ו־420.5 מ״ר שטחי שירות וחניה. 7. קביעת שלבי ביצוע
 להקמת הבניין, כאמור. 8. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים

 למתן היתר בנייה. 9. קביעת הוראות בגין מרפסות להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
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 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 14078

 שם התכנית: הרחבות ותוספת 5 יח״ד, רח׳ אחינועם 10,

 שכ׳ סנהדריה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 14078, ביטול לתכניות 62, 1511, כפיפות לתכניות

 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 אחינעם 10. שכונת סנהדריה. קואורדינטה 221/025 ^

 קואורדינטה 633/950 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30099, חלקות במלואן: 78, 80.

 מטרת התכנית: א. הרחבת 3 יח״ד קיימות. ב. תוספת 5

 יח״ד חדשות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 מאזור מגורים 3 לאזור מגורים גי. 2. קביעת בינוי לתוספות

 בנייה כמפורט להלן: א. קביעת בינוי לתוספת קומה שלישית

 לשם תוספת יח״ד חדשה והרחבת יח״ד קיימות. ב. קביעת

 בינוי לתוספת קומה רביעית לשם תוספת 4 יח״ד חדשות.

 ג. קביעת בינוי לתוספת מחסנים בקומת המרתף. 3. קביעת קווי

 בניין לבנייה, כאמור. 4. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם

 ל־1,485 מ״ר (1,310 שטחים עיקריים ו־175 שטחי שירות).

 5. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית, כאמור. 6. קביעת

 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

 7. קביעת הוראות בגין הריסת מרפסת וסגירות מרפסות לפירוק.

 8. קביעת שימוש למגורים ומסחר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010. טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010. טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 14086

 שם התכנית: תוספת קומה מלאה וקומה חלקית

 לצורך תוספת 4 יח״ד חדשות, מקור ברוך, רח׳ מנחם 1

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מסי 14086, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב מנחם 1.

 שכונת מקור ברוך, פינת רחוב בן מתתיהו. קואורדינטה 220/350 ^

 קואורדינטה 632/845 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30069, חלקה במלואה: 204.

 מטרת התכנית: תוספת 4 יח״ד חדשות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 מאזור מגורים 3 לאזור מגורים בי. 2. קביעת בינוי לתוספת

 בנייה כמפורט להלן: קביעת בינוי לתוספת קומה מלאה וקומה

 חלקית לשם תוספת 4 יח״ד חדשות. 3. קביעת קווי בניין לבנייה,

 כאמור. 4. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל־715 מ״ר

 (671 מ״ר שטחים עיקריים ו־44 מ״ר שטחי שירות). 5. קביעת

 שלבי ביצוע למימוש התכנית כאמור. 6. קביעת הוראות בינוי

 וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 7. קביעת הוראות

 בגין הריסה. 8. קביעת הוראות בגין שימור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
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 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי 14145,

 ביטול לתכניות 2803, 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב יוסף

 זיו 17. שכונת תל ארזה. קואורדינטה 220/470 ^ קואורדינטה

 633/600 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30080, חלקה במלואה: 214.

 מטרת התכנית: הרחבת דיור בעבור יח״ד קיימות, ותוספת

 קומה לשם תוספת 2 יח״ד.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 מאזור מגורים 2 לאזור מגורים גי. 2. קביעת בינוי לתוספות

 בנייה כמפורט להלן: א. קביעת בינוי להרחבות דיור במפלסים:

 2.50+, 5.50+, +8.50 ו־11.50+ בהתאם לנספח הבינוי.

 ב. קביעת בינוי לתוספת קומה חמישית לשם תוספת 2 יח״ד,

 בהתאם לנספח הבינוי. 3. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור.

 4. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל־1,211 מ״ר (מהם

 990 מ״ר שטחים עיקריים ו־221 מ״ר שטחי שירות). 5. קביעת

 שלבי ביצוע למימוש התכנית , כאמור. 6. הגדלת מסי קומות

 מ־4 קומות ל־5 קומות. 7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים

 למתן היתר בנייה בשטח. 8. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

 9. קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ 14239

 שם התכנית: מרכז תרבות בילוי ופנאי בכיכר הלאום,

 קרית הלאום

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי 14239,

 שינוי לתכניות 4300, 5649, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכנית

 5166/ ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 14085

 שם התכנית: הרחבות ותוספת יח״ד, רח׳ הטורים 14,

 שכונת מקור ברוך

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מסי 14085, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 הטורים 14. שכונת מקור ברוך. קואורדינטה 220/430^

 קואורדינטה 632/830ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
 בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30069, חלקה במלואה: 17.

 מטרת התכנית: א. הרחבות ליחידות הדיור הקיימות.

 ב. תוספת קומה לשם תוספת 2 יח״ד.

 עיקרי הוראות התכנית: 1 שינוי במערך ייעודי הקרקע
 מאזור מגורים 3 לאזור מגורים בי. 2. קביעת בינוי לתוספת
 בנייה כמפורט להלן : א. קביעת בינוי להרחבות דיור בקומות
 קרקע , ראשונה ושנייה, בהתאם לנספח הבינוי. ב. קביעת בינוי
 לתוספת קומה שלישית לשם תוספת 2 יח״ד, בהתאם לנספח
 הבינוי. 3. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. 4. הגדלת שטחי
 הבנייה בשטח וקביעתם ל־660 מ״ר (מהם 617.60 מ״ר שטחים
 עיקריים ו־42.40 מ״ר שטחי שירות). 5. קביעת שלבי ביצוע
 למימוש התכנית כאמור. 6. קביעת הוראות בינוי וקביעת
 תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 7. קביעת הוראות בגין עצים
 לשימור ועץ לעקירה. 8. קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.

 9. קביעת הוראות בגין שימור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 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 ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר
 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ 14145

2 יח״ד ־  שם התכנית: הרחבות דיור, תוספת קומה ו

 רח׳ יוסף זיו, שכונת תל ארזה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ילקוט הפרסומים 6288, א׳ באלול התשע״א, 31.8.2011 6259



 מטרת התכנית: תוספת קומה לשם תוספת 2 יח״ד.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 מאזור מגורים 3 לאזור מגורים בי. 2. קביעת בינוי לתוספות

 בנייה כמפורט להלן: קביעת בינוי לתוספת קומה רביעית

 לשם תוספת 2 יח״ד, בהתאם לנספח הבינוי. 3. קביעת קווי

 בניין לבנייה, כאמור. 4. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם

 ל־665 מ״ר (מהם 617 מ״ר שטחים עיקריים ו־48 מ״ר שטחי

 שירות). 5. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית, כאמור.

 6. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה

 בשטח. 7. קביעת הוראות בגין מבנים ומרפסות להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 1016/ ד

 שם התכנית: תוספת בנייה של 3 קומות על קונטור בניין

 המשרדים בית דניאל, צומת הרחובות יפו וירמיהו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 1016/ ד, שינוי לתכניות 1016, 1016/ א,

 1016/ ב, 1016/ ג, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 8000,

 9999, 5166/ ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב יפו

 236. שכונת רוממה, בין הרחובות יפו מדרום, ירמיהו ממערב,

 הצבי מצפון. קואורדינטה 219/100 ^ קואודינטה 633/000 ד.

 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים

 וחלקות: מוסדר: גוש: 30235, חלקי חלקה: 198.

ל 3 קומות בתחום קונטור  מטרת התכנית: תוספת בנייה ש

ם הקיים (תא שטח 15001). י ד ר ש מ  בניין ה

 עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת בנייה לתוספת בינוי

 של 3 קומות על קונטור בניין המשרדים הקיים. 2. הגדלת

 מספר הקומות מ־7 ל־10. 3. הגדלת שטחי הבנייה בעבור

 תוספת הבנייה על ידי תוספת של 2,180 מ״ר שטחים עיקריים

 ו־390 מ״ר שטחי שירות. 4. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.

 5. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 6. קביעת השימוש למסחר

 ומשרדים.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת

 גבעת רם, שדי הנשיא השישי. קואורדינטה 219/400 ^

 קואורדינטה 632/200 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30864, חלקות במלואן: 19, 24.

 מטרת התכנית: הסבת שטח מחניון תת־קרקעי לשימוש של

 תרבות בילוי ופנאי בכיכר הלאום.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד הקרקע משטח

 ציבורי פתוח מיוחד - כיכר הלאום לכיכר עירונית ומשטח

 לבנייני ציבור למבנים ומוסדות ציבור. 2. הוספת שימוש

 של מרכז תרבות בילוי ופנאי בשטח התכנית. 3. ביטול חניון

 האוטובוסים וצמצום שטח החניון הציבורי. 4. קביעת סך שטחי

 הבנייה בתכנית ל־ 57,850 מ״ר, מתוכם 49,600 מ״ר שטח עיקרי

 ו־8,250 מ״ר שטחי שירות, על ידי המרה בין שטח שירות לשטח

 עיקרי, סך הכל תוספת של 4,000 מ״ר שטחי שירות והפחתה של

 500 מ״ר שטחים עיקריים. 5. קביעת הגובה המרבי ומסי הקומות

 של המבנים במפלס הקרקע ל־818 מי מעל פני הים. 6. שינוי

 קווי בניין. 7. קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010. טלי 02-6290222 העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ 14273

 שם התכנית: תוספת קומה לשם תוספת 2 יח״ד,

 רח׳ נחמיה 20, שכ׳ כרם אברהם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי 14273,

 ביטול לתכניות 1358, 62, כפיפות לתכניות 5166/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב נחמיה

 20. שכונת כרם אברהם. קואורדינטה 222/610 ^ קואורדינטה

 633/250 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30084, חלקה במלואה: 30.
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 למניעת מפגעים סביבתיים. ו. קביעת קווי בניין. ז. קביעת

 תנאים למתן היתר בנייה/הרשאה לפתיחת הכביש לתנועה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 20/08/2010 ובילקוט הפרסומים 6140, התשע״א, עמי 218,

 בתאריך 07/10/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 4563/ א

 שם התכנית: תוספות בנייה בקומות קרקע, קומה א׳

 לשם הרחבת יח״ד קיימות, רח דב הוז 10, גוננים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 4563/ א, שינוי לתכניות 4563, 62, כפיפות

 לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב דב

 הוז 10. שכי גוננים. קואורדינטה 218/550 ^ קואורדינטה ד

 629/275. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30169, חלקה במלואה: 11.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לתוספת בנייה

 לשם הרחבת יח״ד קיימות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת בינוי לתוספת בנייה

 בקומות: הקרקע התחתונה, קרקע, קומה אי, קומה בי לשם

 הרחבת יחידות דיור קיימות בקומות אלו. 2. תוספת בקומה

 עליונה מפלסים 6.00+, 7.50+ לשם הרחבת יחידות הדיור

 שבקומה מתחתיה, הכל בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח.

 3. שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים לתוספות הבנייה

 כאמור. 4. הגדלת שטחי הבנייה המרביים בשטח וקביעתם

 ל־2,323.84 מ״ר, מתוכם 1,887.29 מ״ר שטחים עיקריים מעל

 הכניסה הקובעת ו־296.62 מ״ר שטחים עיקריים מתחת הכניסה

 הקובעת ושטחי שירות 9.63 מ״ר מעל לכניסה הקובעת,

 ו־130.30 מ״ר מתחת הכניסה הקובעת. 5. קביעת הוראות בינוי

 וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 6. קביעת שלבי ביצוע

 לתכנית. 7. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 24/12/2010 ובילקוט הפרסומים 6183, התשע״א, עמי 1911,

 בתאריך 04/01/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 12/02/2010 ובילקוט הפרסומים 6068, התש״ע, עמי 2146,

 בתאריך 07/03/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ 2855/ ב

 שם התכנית: כביש מס׳ 4, שד׳ מנחם בגין מרכז,

 הוספת נתיב שלישי וחיבור לרח׳ גולומב צפון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 2855/ ב, שינוי לתכניות 4761, 4622, 6394, 2855, מק/ 3507/

 ה, 5419, 1719, 62, מק/ 6/ 2005/ ה, 4298.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 דרך בגין. השטח הידוע ככביש מסי 4 מרכז (שדי בגין מרכז).

 שטח ממזרח לשכונות קרית משה, בית הכרם, רמת בית הכרם

 ובית וגן. שטח ממערב לשכונת גבעת רם, גבעת מרדכי, שטח

 מצפון לרחי גולומב, שטח מדרום לרחוב רופין. קואורדינטה

 218/400^ קואורדינטה 630/600ד. הכל לפי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30147,

 חלקות במלואן: 45 - 47, חלקי חלקות: 32 - 34, 40, 49,

 95, 124, 183. גוש: 30154, חלקי חלקות: 2, 7, 8, 24 - 27,

 55 - 57, 76, 77, 88. גוש: 30167, חלקות במלואן: 4, 6, 48,

 52, 57, 60, חלקי חלקות: 5, 7 - 9, 62, 72. גוש: 30170, חלקי

 חלקה: 3. גוש: 30194, חלקי חלקות: 30 - 33, 43, 56, 106 - 108.

 גוש: 30195, חלקות במלואן: 43 - 54, 162, חלקי חלקות:

 39 - 42, 55 - 59, 165, 198, 212, 264. גוש: 30196, חלקי חלקה:

 5. גוש: 30337, חלקות במלואן: 5, 21, 129, 131, 133, 135,

 137, 141, 191, 269, 271, חלקי חלקות: 4, 6, 98, 100, 116, 127,

 172, 173, 188, 192, 195, 198, 257, 273, 277. גוש: 30339, חלקי

 חלקות: 191, 192. גוש: 30461, חלקי חלקות: 3, 38. גוש: 30540,

 חלקי חלקה: 24. גוש: 30775, חלקה במלואה: 9, חלקי חלקות: 4,

 ,6 7. גוש: 30868, חלקי חלקות: 7 - 9, 35.

 מטרת התכנית: הוספת נתיב הסעה שלישי לשדי מנחם

 בגין מרכז והסדרת החיבור למעבר מתחת רחוב גולומב.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 כמפורט להלן: 1. שינוי ייעוד שטח מדרך קיימת לשטח לדרך

 קיימת ו/או עיצוב נופי. 2. שינוי ייעוד שטח משטח לדרך

 קיימת ו/או עיצוב נופי לדרך קיימת או דרך חדשה או שצ״פ.

 ב. הגדלת מסי נתיבי התנועה בשדי בגין מרכז משני נתיבים לכל

 כיוון לשלושה נתיבים לכל כיוון כנדרש לפי הוראות תכנית

 מסי 2855 סעיף 9ח. ג. שינוי תוואי שדי בגין מרכז בחלקו הדרומי

 (ממזרח לשכונת בין וגן ועד לשדי גולומב). ד. הוספת מסלולים

 חדשים שיתחברו למעבר מתחת לרחוב גולומב. ה. הוראות
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 ברמה מפורטת מסי 4820/ ב, ביטול תכניות 4820, מק/4820/א,

 62, כפיפות לתכנית 5166/ב.

 איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכונת רמות

 אלון, הרחובות: הקונגרס הציוני, מעלות כיסופים, שדי גולדה

 מאיר, רקנטי אברהם. קואורדינטה X 636/100 קואורדינטה

 218/500 ד, הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30869 חלקות במלואן: 5, 6, 10, 14.

 מטרת התכנית: תוספת יח״ד, שטחים למסחר במרכז עירוני

 מסחרי, שטח למבנה ציבור ושטח ירוק פתוח לציבור.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 מאזור מסחר ומשרדים לאזור מגורים מסחר ותעסוקה ואזור

 מסחר תעסוקה מבנים ומוסדות ציבור, מאזור מגורים מסחר

 ותעסוקה לדרך ומסחר, לאזור מסחר, תעסוקה מבנים ומוסדות

 ציבור ולדרך מוצעת. ב. תוספת 250 יח״ד. ג. תוספת זכויות

 בנייה: 26,680 מ״ר עיקרי למגורים מסחר ותעסוקה ו־2375

 מ״ר עיקרי למבני ציבור. ד. קביעת בינוי חדש להוספת קומה

 מסחרית ולהקמת מבני מגורים ומבנה ציבורי מעל למרכז

 מסחרי מאושר והוספת קומה אחת מתחת למפלס הכניסה בתא

 שטח 4 , הכל בהתאם לנספח הבינוי. ה. תוספת קומות למסחר

 ומשרדים. ו. שינוי בקווי בניין מאושרים בשטח, וקביעת קווי

 בניין למסחר, למשרדים, לחניה, למגורים ולמבני ציבור. ז.

 קביעת שלבי ביצוע להקמת הבניינים. ח. קביעת הוראות בינוי

 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. ט. קביעת הוראות בגין

 איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים. י. קביעת הוראות

 בגין זיקת הנאה לציבור .

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 05/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6163, התשע״א, עמוד 1210,

 בתאריך 25/11/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 1, ירושלים 91010 טלי -02

 6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים,

 כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל מעונין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 5388/ א

 שם התכנית: השלמת קומת גג והרחבות יח״ד,

 רח׳ סורוצקין 34, שכ׳ קומונה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 5388/ א, שינוי לתכניות 5388, 1144, ביטול

 לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 סורוצקין 34. שכונת קומונה. קואורדינטה 219/600 ^

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר ביטול הודעה על אישור תכנית מיתאר

 מקומית והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית מיתאר

 מקומית מס׳ 4711

 שם התכנית: מלונות ברכס ארמון הנציב

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על אישור

 תכנית מיתאר מקומית מסי 4711 שפורסמה בעיתונים בתאריך

 03/09/2000 ובילקוט הפרסומים 5228, התשס״ד, עמי 8, בתאריך

 01/10/2003, כמו כן נמסרת בזה הודעה מתוקנת בהתאם

 לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור

 תכנית מיתאר מקומית מסי 4711, ביטול תכניות 62, 2823/ א,

 3413, כפיפות לתכניות 5166/ ב, עמ/ 9; הפרסום המתוקן נדרש
 בעקבות שינויים שבוצעו בתכנית בהתאם להחלטה שהתקבלה

 בעניינה על ידי המועצה הארצית,

 איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. הרחובות

 העסקן ודניאל ינובסקי. מרומי רכס ארמון הנציב מאחורי טיילת
 האס לאורך רחי דניאל ינובסקי. גושים וחלקות: גוש: 30152,

 חלקות במלואן: 7, 9, 16, חלקי חלקות: 21, 23.

 מטרת התכנית: הקמת מתחם מלונאי ברכס ארמון הנציב.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 כמפורט להלן: שינוי משטח פתוח פרטי, משטח למוסד ומדרך
 מאושרת לשטח למלונאות, לתיירות, לשטח ציבורי פתוח, לשטח
 פרטי פתוח ולדרך מוצעת. ב. קביעת הבינויים האלה בשטח: 1.
 קביעת בינוי לבניית 6-4 בתי מלון. 2. קביעת בינוי לבניית חניון
 אוטובוסים מקורה. 3. קביעת בינוי לשימוש מסחרי. ג. קביעת
 קווי בניין לבנייה, כאמור. ד. הגדלת שטחי הבנייה בשטח
 וקביעתם ל־129,250 מ״ר (בהם 85,550 מ״ר שטחים עיקריים +
 43,700 שירות). ה. קביעת הוראות לשטחים פתוחים. ו. קביעת
 הוראות לשימור מבנים קיימים. ז. קביעת הוראות לשימור
 ועקירה של עצים הקיימים בשטח ונטיעה של עצים חדשים.
 ח. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
 בשטח. ט. קביעת הוראות להריסה. י. קביעת הוראות לזיקת

 הנאה. יא. קביעת הוראות לביטול דרך.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 21/06/1999 ובילקוט הפרסומים 4783, התשנ״ט, עמי 4707,

 בתאריך 11/07/1999.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 4820/ ב

 שם התכנית: תוספת יח״ד ושטחים למסחר במרכז

 עירוני מסחרי , שד׳ גולדה, רמות אלון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
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 התכנית. י. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר

 בנייה בשטח. יא. קביעת הוראות בגין עצים לשימור. יב. קביעת

 הוראות בגין שטחים עם זיקת הנאה. יג. קביעת הוראות בגין

 מבנים להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 20/08/2010 ובילקוט הפרסומים 6135, התשע״א, עמי 8, בתאריך

.16/09/2010 

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מס׳ 7159/ א

 שם התכנית: קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה

 בתחום מתחם 6 לחלוקה מחדש, בית חנינה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 7159/ א, שינוי לתכנית במ/ 3457/ א.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים.
 רחוב בית חנינה החדשה. בית חנינה, שטח ממערב לדרך
 רמאללה ומצפון לכביש מסי 21 .שטח בין קואורדינטות רוחב
 636/790-637/060, שטח בין קואורדינטות אורך 221/100 -
 221/530 דרכים (שם זמני) 1004-1000, 1007. הכל לפי הגבולות
 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30615,
 חלקות במלואן: 162, 163, 165, 166, 311, חלקי חלקות: 112,

.168 ,167 

 מטרת התכנית: א. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה
 תכנוני בתחום מתחם מסי 6 לאיחוד וחלוקה מחדש, שנקבע
 בתכנית מסי במ/ 3457/ א . ב. שינוי במערך ייעודי הקרקע האלה:
 1. מאזור מגורים 1 מיוחד לאזור מגורים 2, לשטח לבניין ציבורי,
 למעבר להולכי רגל ולשטח ציבורי פתוח. 2. משטח לבניין

 ציבורי לאזור מגורים 2, שטח ציבורי פתוח ומעברים להולכי
 רגל. 3. משטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור, מעברים
 להולכי רגל לאזור מגורים 2. 4. ממעברים ציבוריים להולכי רגל

 לאזור מגורים 2. ג. קביעת אחוזי הבנייה המרביים, מסי הקומות

 המרבי, קווי הבניין המרביים בכל אחד מהאזורים המיועדים
 לבנייה. ד. קביעת השימושים המותרים בשטח לבנייני ציבור
 ובשטח ציבורי פתוח. ה. קביעת הוראות לפיתוח השטחים

 הציבוריים. ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתרי בנייה בשטח. ז. קביעת מבנים להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים
 בתאריך 23/03/2008 ובילקוט הפרסומים 5744, התשס״ח, עמי

 718, בתאריך 27/11/2007.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 קואורדינטה 633/800 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30299, חלקה במלואה: 11.

 מטרת התכנית: השלמת קומת גג, הרחבות יח״ד.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים גי. 2. קביעת בינוי

 לתוספות בנייה כמפורט להלן: א. קביעת בינוי לתוספות

 בנייה בכל הקומות/מפלסים 3.00+, 6.00+, 9.00+, 12.00+,

 15.00+, לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן/ם, בהתאם

 לנספח בינוי. ב. קביעת בינוי להשלמת בינוי בקומה העליונה

 בכל קונטור הבניין לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות

 בקומה שמתחתיה, בהתאם לנספח בינוי. 3. קביעת קווי בניין

 לבנייה, כאמור. 4. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם

 ל־1,993.87 מ״ר (מתוכם 1,916.36 מ״ר שטחים עיקריים

 ו־77.51 מ״ר שטחי שירות). 5. קביעת השימושים בשטח

 למגורים. 6. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה,

 כאמור. 7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר

 בנייה בשטח. 8. קביעת הוראות בגין חלקי מבנה להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 31/12/2010 ובילקוט הפרסומים 6183, התשע״א, עמי 1911,

 בתאריך 04/01/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222 וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ 6823/ א

 שם התכנית: הקמת מבנה מגורים מעל קומת חניה,

 9 יח״ד, ראס אל עמוד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 6823/ א, ביטול לתכנית 2668.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב ראס

 אל עמוד. שכונת ראס אל עמוד. קואורדינטות לפי רשת ישראל

 החדשה: אורך בין 222/825 לבין 222/878, רוחב בין 631/137

 לבין 631/230. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 29989, חלקה במלואה: 207.

 מטרת התכנית: א. מהות התכנית: הקמת מבנה מגורים

 בעל שני מבננים מעל קומת חניה תת־קרקעית. ב. שינוי ייעוד

 שטח מאזור מגורים 5 מיוחד ומשטח ציבורי פתוח לאזור

 מגורים מיוחד. ג. קביעת הבינויים האלה בשטח: הקמת מבנה

 מגורים בעל שני מבננים מעל קומת חניה משותפת, הכל

 לשם יצירת 9 יחידות דיור בהתאם לנספח הבינוי. ד. קביעת

 קווי בניין לבנייה, כאמור. ה. קביעת שטחי הבנייה בשטח

 ל־2,595.48 מ״ר (מתוכם 2,472.06 מ״ר שטחים עיקריים

 ו־123.42 מ״ר שטחי שירות). ו. קביעת מסי יחידות הדיור בשטח

 ל־9 יחידות דיור (5 יחידות דיור באגף אי ו־4 יחידות דיור באגף

 בי). ז. קביעת מסי קומות ל־3 קומות מעל קומת חניה, כמפורט

 בנספח הבינוי. ח. קביעת השימושים בשטח למגורים, גינה

 ציבורית ושטח לקופת חולים. ט. קביעת שלבי ביצוע למימוש

 ילקוט הפרסומים 6288, א׳ באלול התשע״א, 31.8.2011 6263



 בין קואודינטות רוחב 634/600 ל־634/900. הכל לפי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30546,

 חלקי חלקות: 32, 36, 39, 44. גוש: 30560, חלקה במלואה: 6, חלקי

 חלקות: 3 - 5, 7 - 10, 17.

 מטרת התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט

 להלן: שינוי ייעוד שטח משטח ציבורי פתוח לדרך ו/או עיצוב

 נופי לשטח לחניון ציבורי, לשטח למיתקן הנדסי, שינוי ייעוד

 שטח מדרך לשטח ציבורי פתוח. 2. קביעת הוראות להקמת

 חניון ציבורי ותחמ״ש. 3. קביעת הוראות לפיתוח השטחים

 הפתוחים בתחום התכנית. 4. קביעת שטחים עם זיקת הנאה

 לציבור. 5. הרחבת דרכים מאושרות והתוויית דרכי הגישה

 לחניון הציבורי ולתחמ״ש. 6. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 7. קביעת הוראות בגין מבנים להריסה. 8. קביעת הוראות בגין

 איחוד וחלוקה מחדש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 26/02/2010 ובילקוט הפרסומים 6073, התש״ע, עמי 2372,

 בתאריך 24/03/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8110

 שם התכנית: הרחבת יח״ד ותוספת קומה,

 רח׳ ישא ברכה 39, שכונת הבוכרים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 8110, שינוי לתכנית 6077.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב ישא

 ברכה 39. שכונת הבוכרים. שטח בין קואורדינטות אורך 633/150

- 633/200 לבין קואורדינטות רוחב 220/850 - 220/925. הכל

 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30085, חלקה במלואה: 32.

 מטרת התכנית: 1. מהות התכנית: הרחבת יח״ד ותוספת

 קומה. א. שינוי ייעוד אזור מגורים 3 מיוחד לאזור מגורים

 מיוחד והתרת שימוש במקלט הציבורי למשרדים בעבור עיריית

 ירושלים, בקומת המרתף. ב. קביעת הבינויים האלה בשטח:

 1. תוספת בנייה בקומות: מרתף, קרקע, א, ב, ו־ג לשם הרחבת

 יח״ד קיימות ולשם בניית קירות מסד בקומת המרתף. 2. תוספת

 קומה עליונה לשם הרחבת יח״ד קיימות בקומה שמתחתיה,

 כל האמור לעיל בהתאם לנספח הבינוי. ג. קביעת קווי בניין

 חדשים לתוספות הבנייה כאמור. ד. הגדלת שטחי בנייה

 מרביים לתוספות האמורות לעיל וקביעתם ל־2,247 מ״ר, מהם

 17.2 כשטחי שירות ו־2,229 כעיקרי. ה. הגדלת מסי קומות מ־4

 ל־5 קומות מעל קומות מרתף. ו. קביעת שימושים בעבור מגורים

 בקומות מעל 0.00 ומקלט ציבורי לשימוש משרד הרווחה של

 עיריית ירושלים בקומת המרתף. ז. קביעת שטחים בקומת מרתף

 כשטחים עיקריים. ח. קביעת שלבי ביצוע. ט. קביעת תנאים

 למתן היתר בנייה. י. קביעת הוראות בגין גדרות ומיתקני דלק

 להריסה.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 7160/ א

 שם התכנית: קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בתחום

 מתחם מס׳ 7 לחלוקה מחדש, בית חנינא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 7160/ א, שינוי לתכנית במ/3457/א.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 בית חנינה החדשה. שכי בית חנינא. שטח מערב לדרך

 רמאללה ומצפון לכביש מסי 21. שטח בין קואורדינטות רוחב

 636/450 - 636/800, שטח בין קואורדינטות אורך

 221/620 - 221/400 דרכים ( שם זמני) 1003 510000. הכל

 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30615, חלקות במלואן: 188, 190, 193, 218, 219, 221, חלקי

 חלקות: 208, 222, 225.

 מטרת התכנית: א. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה תכנוני

 בתחום מתחם מסי 7 לאיחוד וחלוקה מחדש שנקבע בתכנית

 מסי במ/ 3457/א. ב. שינוי במערך ייעודי הקרקע האלה:

 1. מאזור מגורים 1 מיוחד לאזור מגורים 2, לשטח לבנייני

 ציבור ולשטח ציבורי פתוח. 2. משטח לבנייני ציבור לשטח

 ציבורי פתוח ולאזור מגורים 2. 3. משטח ציבורי פתוח לשטח

 לבנייני ציבור ולאזור מגורים 2. 4. ממעבר ציבורי להולכי רגל

 לאזור מגורים 2 ולשטח ציבורי פתוח. ג. קביעת אחוזי הבנייה

 המרביים, מסי הקומות המרביים, קווי הבניין המרביים בכל

 אחד מהאזורים המיועדים לבנייה. ד. קביעת השימושים

 המותרים בשטח לבנייני ציבור ובשטח ציבורי פתוח. ה. קביעת

 הוראות לפיתוח השטחים הציבוריים. ו. קביעת הוראות בינוי

 וקביעת תנאים למתן היתרי בנייה בשטח. ז. קביעת הוראות

 בגין מבנים להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 16/05/2008 ובילקוט הפרסומים 5748, התשס״ח, עמי 856,

 בתאריך 12/12/2007.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס׳ 7949

 שם התכנית: קביעת בינוי להקמת חניון ציבורי לכלי

 רכב פרטיים, מדרום לרח׳ יגאל ידין, גבעת המבתר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 7949, שינוי לתכניות 1973, 3235, 8000, 4229.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכי גבעת

 המבתר, בצומת דרך מסי 1 ושדי לוי אשכול, תחילת נחל

 צופים. שטח בין קואורדינטות אורך 221/980 ל־222/290, שטח
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 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב המלך

 גיורגי 54. שכונת רחביה. קואורדינטה 631/475 - 631/525 ^

 קואורדינטה 220/575 - 220/650 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30038, חלקה

 במלואה: 182.

 מטרת התכנית: שיפוץ שימור ותוספת בנייה למבנה קיים

 ברחי המלך גיורג ירושלים אשר בבעלות תנועת המזרחי.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד שטח מאזור

 מגורים 2 לשטח למבנים ומוסדות ציבור. ב. קביעת הבינוי הזה

 בשטח: תוספת בנייה בכל הקומות ותוספת 2 קומות חדשות

 לשם הרחבת מוסד קיים. ג. קביעת קווי בניין לבנייה כאמור.

 ד. קביעת הוראות בגין גדרות ומבנה להריסה. ה. הגדלת

 שטחי הבנייה בשטח, וקביעתם ל־2,395 מ״ר (מתוכם 2,075 מ״ר

 שטחים עיקריים). ו. הגדלת מסי הקומות מ־4 קומות ל־6 קומות

 מעל קומת מרתף. ז. קביעת השימושים בשטח לשטח למבנים

 ומוסדות ציבור. ח. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

 ט. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה

 בשטח. י. קביעת הוראות לשימור המבנה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 25/07/2008 ובילקוט הפרסומים 5836, התשס״ח, עמי 4174,

 בתאריך 31/07/2008.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 11690

 שם התכנית: הקמת בניין חדש בן 6 קומות מעל

 קומות חניה בשכונת שועפט

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 11690, שינוי לתכנית במ/3456/א, כפיפות

 לתכניות 5166/ב, 5022.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב שעפט.

̂ קואורדינטה  שכונת שעפאת - אבו זריק. קואורדינטה 221/850 

 636/130 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30548, חלקה במלואה: 44.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להריסת הבנייה

 הקיימת והקמת בניין מגורים חדש.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע מאזור

 מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים די. ב. קביעת שטחי בנייה

 מרביים למגורים ל־3,168 מ״ר (מתוכם 1,489 מ״ר עיקרי

 ו־1,679 מ״ר שירות נוסף ל־124 מ״ר לצורכי גן ילדים). ג. הגדלת

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 29/01/2010 ובילקוט הפרסומים 6068, התש״ע, עמי 2147,

 בתאריך 07/03/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 8760/ א

 שם התכנית: רח׳ אלעשה 4, שכ׳ סנהדריה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 8760/ א, ביטול לתכניות 62, 8760, כפיפות

 לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 אלעשה 4. סנהדריה. קואורדינטה 633/950 ד, קואורדינטה

 221/050 ^ הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30099, חלקה במלואה: 83.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לתוספת בנייה

 מעל בניין קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים

 2 למגורים גי. 2. קביעת בינוי לתוספת בנייה לשם הרחבת יח״ד

 קיימות ובעבור תוספת יח״ד חדשה. 3. קביעת שטחי הבנייה

 המרביים ל־1,022.92 מ״ר, מתוכם 828 מ״ר שטחים עיקריים,

 194.92 מ״ר שטחי שירות. 4. קביעת קווי בניין חדשים לתוספת

 בנייה. 5. קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 11/03/2011 ובילקוט הפרסומים 6214, התשע״א, עמי 3169,

 בתאריך 17/03/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 10368

 שם התכנית: תוספות בנייה ותוספת קומות לשם

 הרחבת מוסד קיים, שכונת רחביה, רח׳ המלך גורג׳ 54

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 10368, ביטול לתכנית 62.
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 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 11928

 שם התכנית: סגירת חלל להרחבת שטח למועדון

 לטיפול בנוער מנותק, הרחבת יח״ד, רח׳ יואל משה

 סלומון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 11928, שינוי לתכנית 2422/א, ביטול

 תכנית 62.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 יואל משה סלומון 8. שכונת נחלת שבעה. קואורדינטה

 220/900 ^ קואורדינטה 632/004 ד. הכל לפי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30049,

 חלקה במלואה: 253.

 מטרת התכנית: 1. סגירת חלל ברחוב יואל משה סלומון 8

 לצורך הרחבת שטח בקומת קרקע המשמש כמועדון לטיפול

 בנוער מנותק (שטח המיועד לציבור). 2. הרחבת יחידת דיור

 מעליו.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 מאזור מסחרי מיוחד למסחר. 2. קביעת בינוי לשם הוספת שטח

 במפלסים 0.00 ו־2.80+. 3. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור.

 4. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל־1,058 מ״ר (מתוכם

 984 מ״ר שטחים עיקריים ו־74 מ״ר שטחי שירות). 5. קביעת

 שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור. 6. קביעת הוראות

 בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 12/02/2010 ובילקוט הפרסומים 6068, התש״ע, עמי 2150,

 בתאריך 07/03/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 12653

 שם התכנית: תוספת 2 קומות והרחבת מבנה קיים

 ברח׳ שמעון פולנסקי 13, שכ׳ בית ישראל

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 12653, שינוי לתכנית במ/4383, ביטול

 לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 מסי יחידות הדיור מ־5 ל־14 ד. הגדלת מסי הקומות מ־2 ל־6

 קומות מעל קומת חניה תת־קרקעית. ה. קביעת הוראות בגין

 בניין, גדרות להריסה. ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים

 למתן היתר בנייה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 28/03/2008 ובילקוט הפרסומים 5790, התשס״ח, עמי 2569,

 בתאריך 02/04/2008.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 11743/ א

 שם התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת בניין

 חדש בן 11 יח״ד, שכ׳ בית חנינה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 11743/ א, שינוי לתכנית במ/ 3457/ א,

 כפיפות לתכניות מק/ 5022/ א, 5166/ ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 בית חנינה החדשה. שכי בית חנינה, מצפון מתל אלפול.

 קואורדינטה 221/925 ^ קואורדינטה 636/900 ד. הכל לפי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30614, חלקה במלואה: 103.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת בניין חדש

 בשטח.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע

 מאזור מגורים 5 מיוחד למגורים גי. ב. קביעת שטחי בנייה

 ל־2,218 מ״ר (מתוכם 1,395 מ״ר עיקרי ו־823 מ״ר שירות).

 ג. הגדלת מסי יחידות הדיור מ־4 ל־11 יח״ד. ד. הגדלת מסי

 הקומות מ־2 ל־6 קומות מעל קומת מרתף. ה. שינוי קווי בניין

 וקביעת קווי בניין חדשים. ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת

 תנאים למתן היתר בנייה בשטח. ז. קביעת הוראות בגין עצים

 להעתקה ולנטיעה. ח. קביעת הוראות בגין ביצוע מטלה

 ציבורית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 04/02/2011 ובילקוט הפרסומים 6203, התשע״א, עמי 2669,

 בתאריך 23/02/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 שטחי בנייה מרביים בחלקה בהיקף של 328 מ״ר, מהם 240 מ״ר

 שטחים עיקריים ו־88 מ״ר שטחי שירות. ג. קביעת קווי בניין.

 ד. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 01/01/2010 ובילקוט הפרסומים 6052, התש״ע, עמי 1588,

 בתאריך 21/01/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13003

 שם התכנית: הרחבת יח״ד קיימות בבניין ותוספת יח״ד

 חדשה ומעלית חיצונית, רח׳ הזית 10, מקור ברוך

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 13003, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות

 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב הזית 10.

 שכונת מקור ברוך. קואורדינטה 20/085^ קואורדינטה 632/995ד.

 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30078, חלקה במלואה: 135.

 מטרת התכנית: הרחבת יח״ד קיימות, תוספת יח״ד חדשה

 בקומת עמודים ותוספת מעלית חיצונית.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים

 3 לאזור מגורים בי. 2. קביעת בינוי בעבור תוספת 1 יח״ד בקומת

 הקרקע. 3. קביעת בינוי בעבור תוספות בחזית צפונית ודרומית

 לשם הרחבות יח״ד קיימות. 4. קביעת היקף שטחי הבנייה

 ל־658 מ״ר, מתוכם שטח עיקרי 600.7 מ״ר, ושטח שירות

 57.3 מ״ר. 5. קביעת קווי בניין חדשים. 6. קביעת הוראות בגין

 מעקה מרפסת וחלק ממרפסת להריסה. 7. קביעת תנאים למתן

 היתר בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 31/12/2010 ובילקוט הפרסומים 6183, התשע״א, עמי 1916,

 בתאריך 04/01/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 פולונסקי 13. שכונת בית ישראל. קואורדינטה 633/200 ^

 קואורדינטה 221/200 ד. מגרש ארעי מסי 1. הכל לפי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר:

 גוש: 30091, חלקות במלואן: 61, 130.

 מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד תא השטח מאזור מגורים

 מיוחד לאזור מגורים, מבנים ומוסדות ציבור. ב. תוספת של

 2 קומות מגורים למבנה מגורים קיים בן 2 קומות. ג. הרחבת

 המבנה הקיים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 מאזור מגורים מיוחד למגורים ומבנים ומוסדות ציבור.

 2. קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומת קרקע וקומה ראשונה.

 3. הגדלת מסי הקומות משתי קומות לארבע קומות + מרתף

 תוך הוספת יח״ד אחת, בהתאם לנספח הבינוי. 4. קביעת

 קווי בניין לבנייה, כאמור. 5. הגדלת שטחי הבנייה בשטח

 וקביעתם ל־670.75 מ״ר (מתוכם 384.44 מ״ר שטחים עיקריים

 ו־286.31 מ״ר שטחי שירות). 6. הגדלת מסי יחידות הדיור מ־2

 יחידות דיור מאושרות ל־3 יחידות דיור. 7. קביעת שלבי ביצוע

 להקמת תוספות הבנייה, כאמור. 8. קביעת הוראות בגין מבנה

 להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 09/07/2010 ובילקוט הפרסומים 6116, התש״ע, עמי 4218,

 בתאריך 05/08/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 12245/ א

 שם התכנית: תוספת שטח שירות בקומת מרתף לשם

 קירוי חניה, רח׳ תג׳ר 17, פסגת זאב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 12245/ א, שינוי לתכניות במ/ 4561, 12245,

 ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב שלמה

X ומשה תגיר 17. שכונת פסגת זאב. אזור בני ביתך. קואורדינטה 

 224/220, קואורדינטה 636/900 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30590, חלקה

 במלואה: 428.

 מטרת התכנית: תוספת שטח שירות בקומת מרתף לשם

 קירוי חניה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת בינוי לתוספת שטח

 שירות בקומת המרתף במפלס 3.48- לשם קירוי חניה. ב. קביעת
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 מטרת התכנית: תוספת קומה על הגג ותוספת קומה חלקית

 במרתף לשם הרחבת יח״ד קיימות בבניין.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5

 לאזור מגורים בי. 2. קביעת בינוי לתוספת קומה על הגג לשם

 הרחבת יח״ד קיימות בקומה עליונה. 3. קביעת בינוי לתוספת

 קומת מרתף חלקית לשם הרחבת יח״ד קיימות בקומה שמעל.

 4. קביעת בינוי לתוספת לשם הרחבות יח״ד קיימות בקומות

 הקיימות. 5. קביעת היקף שטחי הבנייה ל־858.39 מ״ר, מהם

 845.75 מ״ר שטחים עיקריים ו־12.64 מ״ר שטחי שירות.

 6. הגדלת מסי הקומות מ־2 קומות ל־4 קומות כאשר 3 קומות מעל

 ה־0.00 וקומה אחת מתחת. 7. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור.

 8. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.

 9. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה

 בשטח. 10. קביעת הוראות בגין מדרגות וגדרות להריסה.

 11. קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה. 12. קביעת

 הוראות בגין הסרה או הסתרה של צנרת וחיווט מחזיתות

 המבנה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 31/12/2010 ובילקוט הפרסומים 6193, התשע״א, עמי 2209,

 בתאריך 26/01/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13603

 שם התכנית: תוספת 2 קומות בעבור בניית 2 יח״ד

 חדשות והרחבת יח״ד קיימות, רחוב מלאכי,

 שכונת כרם אברהם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 13603, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות

 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים רחוב

 מלאכי 19. שכונת כרם אברהם, בין רחי מלאכי לרחי נחום.

 קואורדינטה 633/065 ^ קואורדינטה 220/610 ד. הכל לפי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30082, חלקה במלואה: 90.

 מטרת התכנית: א. יצירת מסגרת תכנונית להוספת 2 קומות

 (שנייה חלקית) לשם הוספת 2 יח״ד חדשות ברחי מלאכי 19,

 כרם אברהם. ב. תוספת בחזית צפונית מערבית בעבור הרחבת

 יח״ד קיימות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים גי. 2. קביעת בינוי לתוספות

 בנייה כמפורט להלן: א. קביעת בינוי להרחבת יח״ד קיימות

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13082

 שם התכנית: בניין מגורים בצור באהר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 13082, שינוי לתכנית 2302/א.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב צור

 בחר. קואורדינטה 223/075 ^ קואורדינטה 626/485 ד. הכל לפי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 מטרת התכנית: תוספת קומה לבניין קיים והכשרת עבירות

 הבנייה הקיימות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים

 5 לאזור מגורים בי. ב. הגדלת מסי הקומות מעל מפלס 0.00,

 מ־2 קומות ל־3 קומות. ג. הגדלת שטחי הבנייה העיקריים

 מ־363 מ״ר ל־900 מ״ר. ד. הרחבת הקומות הקיימות והרחבת

 קומת המרתף. ה. קביעת התכליות המותרות. ו. קביעת קווי

 בניין חדשים. ז. קביעת הוראות בינוי ופיתוח בשטח התכנית.

 ח. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 15/01/2010 ובילקוט הפרסומים 6052, התש״ע, עמי 1590,

 בתאריך 21/01/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13130

 שם התכנית: תוספת קומה על הגג ותוספת קומה

 חלקית במרתף לשם הרחבת יח״ד, גבעת מרדכי,

 רח׳ הלר 16

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 13130, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות

 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים.

 רחוב חיים הלר 16. שכונת גבעת מרדכי. קואורדינטה

 218/810 ^ קואורדינטה 630/090 ד. הכל לפי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30184,

 חלקה במלואה: 60, חלקי חלקות: 95, 103.
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 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי בית שמש

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ בש/ 90/ טז

342 יחידות דיור  שם התכנית: הרחבת דיור ב־

 בשכונת בית ומנוחה, בית שמש

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה בית שמש מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי בש/ 90/ טז, שינוי לתכית בש/במ/90/ג.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שמש. שכונת

 בית ומנוחה. רחוב רבינו חיים הלוי 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, רחוב

 שפת אמת 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, רחוב מהריל

 דיסקין 3 ,5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, רחוב אור שמח 20, 22,

 ,24 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, רחוב אחיעזר 2, 4, 6, שביל

 זכרון יעקב 1, 3, 5, רחוב בית ישראל 9, 11, 13, 15, קואורדינטה

 199/600 ^ קואורדינטה 627/600 ד. הכל לפי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 5381,

 חלקות במלואן: 1, 2, 4 - 7, 8 - 15, 17, 18, 19 - 22, 24,

.36 ,26 25, 

 מטרת התכנית: הרחבת דיור ב־342 יח״ד בשכונת בית

 ומנוחה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד ממגורים 3 קומות

 למגורים בי. ב. שינוי ייעוד ממגורים 3 קומות למגורים גי.

 ג. שינוי ייעוד ממגורים 3 קומות לשצ״פ. ד. שינוי ייעוד

 ממגורים 4 קומות למגורים בי. ה. שינוי ייעוד ממגורים 4 קומות

 למגורים גי. ו. שינוי ייעוד ממעברים וחניות פרטיות לשטח פרטי

 פתוח. ז. הגדלת זכויות בנייה ל־25 בנייני מגורים, מ־35.695 מ״ר

 ל־58.906.2 מ״ר. ח. תוספת שטח לדירות בכל הקומות בכל

 הבניינים. ט. תוספת קומה אחת לתוספת חדר על הגג בכל

 הבניינים. י. קביעת קווי בניין חדשים. יא. איחוד וחלוקה

 מחדש בהסכמת בעלים בחלק מהתכנית. יב. קביעת הוראות

 למבנים להריסה. יג.קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010. טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית שמש, רחי נחל

 שורק 10, בית שמש 99100, טלי 02-9900778.

 בחזית צפונית מערבית, בהתאם לנספח הבינוי. ב. קביעת בינוי

 לתוספת 2 קומות בעבור בניית 2 יח״ד חדשות בהתאם לנספח

 הבינוי. ג. קביעת בינוי בקומת המרתף לצורך הגדלת שטחי

 אחסנה, בהתאם לנספח הבינוי. 3. קביעת קווי בניין לבנייה

 כאמור. 4. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל־837 מ״ר

 (מתוכם 615 מ״ר שטחים עיקריים ו־222 מ״ר שטחי שירות).

 5. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית, כאמור. 6. קביעת

 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

 7. קביעת הוראות בגין מבנה לשימור. 8. קביעת הוראות בגין

 גדרות ומדרגות להריסה. 9. קביעת הוראות בגין עץ לעקירה

 ועצים לשימור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 26/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6173, התשע״א, עמי 1490,

 בתאריך 16/12/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 13874

 שם התכנית: הרחבת יח״ד ותוספת קומה, רח׳ לסקוב 6,

 פסגת זאב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 13874, שינוי לתכניות 3058/ א, 3058/ ב,

 3058, 3336, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב רב

 אלוף לסקוב 6. שכונת פסגת זאב. קואורדינטה 223/175 ^

 קואורדינטה 637/525 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30666, חלקה במלואה: 7.

 מטרת התכנית: הרחבת יח״ד ותוספת קומה ברחי לסקוב 6,

 פסגת זאב, ירושלים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי מאזור מגורים למגורים

 גי. 2. קביעת השימושים המותרים למגורים. 3. קביעת הוראות

 בנייה: א. קביעת בינוי לתוספת, סך הכל 455 מ״ר, מתוכם

 445 מ״ר שטחים עיקריים למגורים ו־10 מ״ר שטחי שירות.

 4. שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מרביים. 5. תוספת

 קומה חדשה לשם הרחבת דיור קיימות בקומה 5.60+.

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

 7. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 8. קביעת סך השטחים

 ל־1,917 מ״ר, מתוכם 1,691.05 מ״ר שטח עיקרי ו־225.28 מ״ר

 שירות. 9. קביעת הוראות בגין הריסת מבנה או סגירת מרפסות.

 10. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 25/02/2011 ובילקוט הפרסומים 6214, התשע״א, עמי 3173,

 בתאריך 17/03/2011.
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 מחוז תל אביב

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ תא/ 3590

 שם התכנית: מתחם מגורים ברחוב רוממה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי תא/ 3590, שינוי לתכניות תא/ 421, תא/

 2128, תא/ ל/ 3, כפיפות לתכניות תמא/ 34/ ב/ 4, תא/ ע/ 1,

 תא/ ג/ 1.

 איחוד וחלוקה: תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד

 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב־יפו.

 הרחובות בני אפרים, משה סנה, רוממה. שכי נאות אפקה בי.

 גושים וחלקות: גוש: 6624, חלקות במלואן: 234 - 237, 558,

.560 

 מטרת התכנית: הגדלת מצאי הדירות בשכונה נאות

 אפקה בי.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים אי

 לאזור מגורים די. 2. קביעת הוראות להקמת שני בנייני מגורים,

 בניין מערבי בן 7 קומות + קומת קרקע ובניין מזרחי בן 10 קומות

 + קומת קרקע בגובה שלא יעלה על 75.00 מי מעל פני הים,

 כולל מיתקנים טכניים על הגג. 3. קביעת זכויות בנייה למגורים

 בעבור 70 יחידות דיור בשטח עיקרי של 7,437 מ״ר. 4. קביעת

 הוראות לפיתוח ולבנייה במגרש לבנייני ציבור ולהקמת מיתקן

 הכלרה תת־קרקעי. 5. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש

 לפי פרק גי, סימן זי לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965.

 6. קביעת שטח בתחום המגרש עם זיקת הנאה לציבור והמשכו

 בתחום השטח לבנייני ציבור ליצירת מעבר מרחוב משה סנה

 לרחוב רוממה. 7. שינוי בהתאם לכך של תכנית מסי 421 אשר

 הודעה בדבר מתן תוקף פורסמה בילקוט הפרסומים מסי 466

 ב־8.3.1956 ושל תכנית מסי 2128 אשר פורסמה בילקוט

 הפרסומים מסי 3534 ב־7.3.1988.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 04/03/2010 ובילקוט הפרסומים 6080, התש״ע, עמי 2728,

 בתאריך 28/04/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב־יפו

 67012, טלי 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה תל אביב, שדי בן גוריון 68, תל־אביב־יפו,

 טלי 03-5217162, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ תא/ 3846

 שם התכנית: בניין מגורים, רח׳ מסלנט 20, תל אביב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי הראל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ הל/ 641

 שם התכנית: תוספות דיור, רח׳ הואדי 45, אבו גוש

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה הראל מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מסי הל/ 641, שינוי לתכנית מי/ במ/ 113/ א.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבו גוש. רחוב

 הוואדי 45. אבו גוש. קואורדינטה 211/000 ^ קואורדינטה

 634/350 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 29533, חלקי חלקה: 18.

 מטרת התכנית: תוספת בנייה והרחבת דיור בעבור מבנה

 קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מגורים ממגורים בי

 למגורים אי. ב. תוספת 1 יח״ד, סך הכל 3 יח״ד במקום 2 יח״ד.

 ג. תוספת זכויות בנייה: 187.91 מ״ר עיקרי ו־14.13 מ״ר שירות,

 סך הכל 202.04 מ״ר. ד. תוספת קומה, סך הכל 3 קומות מעל

 קומת מרתף. ה. שינוי בקווי בניין. ו. קביעת הוראות להוצאת

 היתר בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים

 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הראל, שדי החוצבים 2,

 מבשרת ציון, טלי 02-5333125.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 דלית זילבר

 ממלאת מקום יושבת ראש הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים
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 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת זכויות בנייה עד 375%

 והגבהת הבניין לגובה של עד 10 קומות. ב. שינוי בקווי בניין:

 הקטנת קווי הבניין הצדי והאחורי, וקביעת קו בניין קדמי של

 3 מי במקום 0 מי לשם הרחבת המדרכה באמצעות רישום זיקת

 הנאה לציבור. מקומה 5 ומעלה קו הבניין הקדמי יהיה בנסיגה

 של 3 מי נוספים. ג. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. ד. לתוספת

 זכויות הבנייה הניתנת בתכנית זו לא תידרש תוספת מקומות

 חניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 12/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6163, התשע״א, עמי 1220,

 בתאריך 25/11/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב־יפו

 67012, טלי 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה תל אביב, שדי בן גוריון 68, תל־אביב־יפו

 טלי 03-5217162, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי גבעתיים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ גב/ 418/ ב/ מח

 שם התכנית: הקמת תחנת משנה של חב׳ החשמל

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה גבעתיים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי גב/ 418/ ב/ מח, שינוי לתכנית גב/ 99/ ב, כפיפות

 לתכניות גב/ 99, גב/ 53.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים. אזור

 תעשייה גבעתיים. בין הרחובות אלוף שדה מדרום ותפוצות

 ישראל מצפון. מרחבי תכנון גובלים: רמת גן. גושים וחלקות:

 גוש: 6156, חלקה במלואה: 554, חלקי חלקה: 505.

 מטרת התכנית: הקמת תחנת משנה של חברת החשמל.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע מאזור מלאכה

 ותעשייה מיוחדת למסחר, תעסוקה ומיתקנים הנדסיים.

 2. קביעת הוראות בנייה ועיצוב אדריכלי. 3. קביעת הוראות

 לפיתוח השטח כולל התוויית גישה לרכב, כבלי חשמל וכוי.

 4. קביעת שלבים והתניות להריסת מבנים קיימים. 5. קביעת

 הנחיות סביבתיות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב־יפו

 67012, טלי 03-7632586. קבלת קהל בוועדה המחוזית, בימים אי,

 גי, הי, בשעות 14:00-11:00. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעתיים, רחי שינקין 2,

 גבעתיים, טלי 03-5722210.

 ברמה מפורטת מסי תא/ 3846, שינוי לתכנית תא/ 590, כפיפות

 לתכניות תמא/ 4/ 2, תא/ ע/ 1, תא/ ג/ 1.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב־יפו. רחוב

 ישראל מסלנט 20. גבולות התכנית: ממערב - רחוב מסלנט,

 ממזרח - רחוב השילוח, מצפון - מבני ציבור, מדרום - אזור

 מגורים. גושים וחלקות: גוש: 6981, חלקה במלואה: 209.

 מטרת התכנית: א. קביעת הוראות וזכויות בנייה למגרש

 כדי לאפשר בנייה של 22 יח״ד: בבניין בן 6 קומות (כולל קומת

 קרקע) לכיוון רחוב מסלנט, ובן 8 קומות (כולל קומת קרקע)

 לכיוון רחוב השילוח. ב. קביעת הוראות בינוי וסידורי חניה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע מאזור

 מגורים א1 לאזור מגורים ג2. ב. קביעת זכויות בנייה והוראות

 בנייה למגורים בהיקף של עד 22 יח״ד, שטח עיקרי, מעל הכניסה

 הקובעת ומתחתיה, 1,980 מ״ר. ג. קביעת צפיפות: שטח עיקרי

 ממוצע לדירה: 90 מ״ר. שטח עיקרי מינימלי ליח״ד: 70 מ״ר.

 ד. הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. ה. קביעת כניסות לבניין:

 הכניסה הראשית תהיה מרחוב מסלנט, השנייה 2 קומות

 מתחתיה, מכיוון רחוב השילוח. ו. קביעת מספר הקומות בבניין:

 מספר הקומות בחזית הפונה לרחוב מסלנט יהיה 5 + קרקע,

 החזית הפונה לרחוב השילוח, בעלת 7 קומות על קומת קרקע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 31/12/2010 ובילקוט הפרסומים 6193, התשע״א, עמי 2217,

 בתאריך 26/01/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב־יפו

 67012, טלי 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה תל אביב, שדי בן גוריון 68, תל־אביב־יפו,

 טלי 03-5217162, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ תא/ 3864

 שם התכנית: תוספת זכויות בנייה, רח׳ המסגר 42

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי תא/ 3864, שינוי לתכניות תא/ 93,

 תא/ 1907, תא/ 50, תא/ £, כפיפות לתכניות תא/ ח, תא/ 3365,

 תא/ ע/ 1, תא/ 1043/ א, תמא/ 4/ 2, תא/ 1658, תא/ 1406.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב־יפו. רחוב

 המסגר 42 בסמוך לצומת עם רחי יצחק שדה. גושים וחלקות:

 גוש: 7067, חלקה במלואה: 51.

 מטרת התכנית: א. תוספת זכויות בנייה וקביעת הוראות

 בינוי כדי לאפשר תוספת קומות משרדים למותר לפי המצב

 המאושר. ב. קביעת זיקת הנאה למעבר הציבור בחזית המגרש,

 ברוחב 3 מי.
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 פתוח וחניה למבנים ומוסדות ציבור, ושינוי ייעוד של תא שטח

 28 משטח לבניין ציבור לשטח ציבורי פתוח. 3. הוראות בנייה

 למבני הציבור. 4. לא יתאפשר שימוש לכיתות לימוד, כיתות

 גן/פעוטונים בקומת המרתף של המבנים בשטח התכנית. סטייה

 מהוראה זו תהווה סטייה ניכרת.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב־יפו

 67012, טלי 03-7632586. קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים אי,

 גי, הי בשעות 14:00-11:00. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון, רחי ויצמן 58, חולון,

 טלי 03-5027222.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי קרית אונו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ קא/ 406/ 1

 שם התכנית: מגורים שער הקריה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה קרית אונו מופקדת תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי קא/ 406/ 1, שינוי לתכניות תממ/ 282,

 קא/ מק/ 91, כפיפות לתכנית תמא/ 4/ 2.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו. רחוב

 גמלא. גושים וחלקות: גוש: 6490, חלקות במלואן: 444, 445, 458,

 459, חלקי חלקות: 431, 446, 448, 457.

 מטרת התכנית: בינוי חזית עירונית לאורך רחוב גמלא.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת מספר יח״ד במגרשים

 105 ו־106 מ־54 יח״ד ל־80 יח״ד. 2. הגדלת השטחים העיקריים

 המותרים לבנייה ב־5,040 מ״ר (כולל שטח מועדון דיירים ושטח

 גזוזטראות). 3. הגדלת שטחי השירות מעל פני הכניסה הקובעת

 ב־1,580 מ״ר. 4. תוספת קומת מרתף למגרשים בעבור חניות

 ומחסנים לדיירים, תוספת שטח שירות תת־קרקעי 7,368 מ״ר.

 5. שינוי קו בניין אחורי במגרש 105 מ־5 מי ל־3.5 מי. 6. העברת

 שטח בנייה עיקרי מתחת לכניסה הקובעת אל מעל הכניסה

 הקובעת.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ הר/ 2214/ 77

 שם התכנית: התחדשות עירונית בשכונת מעונות שרה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית

 מסי הר/ 2214/ 77.

 תחום התכנית: הרצליה. רחוב בר אילן: 35, 37, 39, 41, 43,

 45, 47, 49, 51, 53, רחוב ריינס: 12, 14, 16, 18, 20. רחוב העצמאות:

 5, 7, 9, 11. גושים וחלקות: גוש: 6535, חלקות במלואן:

 118 - 120, 136. גוש: 6538 חלקות במלואן: 258, 388 - 391.

 השינויים המוצעים: 1. הכנת תכנית לפי סעיף 77 לחוק.

 מטרת התכנית: א. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.

 ב. קביעת זכויות בנייה חדשות. ג. קביעת תצורת בינוי חדשה

 לשכונה. 2. הוועדה המקומית תבדוק קיומם של ערכים

 שימוריים למעונות שרה וככל שקיימים יבחן שילובם בתכנון.

 3. התקדמות התכנון תוצג לוועדה המקומית בתוך 6 חודשים.

 מרחב תכנון מקומי חולון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ ח/ 543/ א

 שם התכנית: מוסדות ציבור ברח׳ חזית חמש

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,

 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה

 מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון

 מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מסי ח/ 543/ א,

 שינוי לתכניות ח/ 167, ח/ 144/ ב, ח/ 144, ח/ 394, כפיפות לתכניות

 ח/ 1/ 3, ח/ 1/ 4, ח/ 1/ 4/ א, ח/ 1/ 4/ ד, ח/ 1/ 6, ח/ 1/ 8, ח/ 1/ 23,

 תמא/ 34/ ב/ 3, ח/ 1, ח/ 1/ 15, ח/ 1/ 7, ח/ 1/ 2.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון. רחוב משעול

 השקד 3, רחוב חזית חמש 10. שכונת תל גיבורים. גבולות

 התכנית: חלק מחלקה 100: חלק ממגרש ציבורי גדול. מצפון:

 שטח ציבורי פתוח וחלקה 91, בצפון מערב: שטח לבנייני

 ציבור- בי״כ, במערב: רחי התותחנים, גוש 7058, בדרום: חלקה

 83, במזרח: רחי חזית חמש, חלקה 208: מצפון וממזרח: חלקה

 205, מדרום: חלקה 169, ממערב: חלקה 175. גושים וחלקות:

 גוש: 6996, חלקה במלואה: 208, חלקי חלקה: 100.

 מטרת התכנית: לאפשר הגדלה ושיפור הבינוי לשטח למבנים

 ומוסדות ציבור.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. תוספת של 60 מ״ר שטח עיקרי

 לקומת מרתף. 2. שינוי ייעוד של חלק מחלקה 100 משטח ציבורי
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 מרחב תכנון מקומי זבולון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מס׳ זב/ 6/ י/ 1

 שם התכנית: שטח לשימוש מסחרי מוגבל ביגור

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה זבולון מופקדת תכנית מפורטת מסי זב/ 6/ י/ 1, שינוי

 לתכנית זב/ 6/ ד.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: יגור. גושים

 וחלקות: גוש: 11358, חלקי חלקה: 5.

 מטרת התכנית: א. הגדרת השימושים המותרים במגרש 40.

 ב. הצגת נספח בינוי מנחה המבוסס על הבינוי הקיים תוך הצגת

 חלוקת השימושים במבנים ובתוספת מרכיבי עיצוב חדשים לטובת

 שיפור הופעתו החיצונית של האתר והתאמתו למרחב הסובב לו.

 ג. הוספת מגרש חניה ציבורי ושטח פרטי פתוח לגינון.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדרת השימושים המותרים

 במגרש 40. ב. קביעת הוראות בינוי ועיצוב. ג. תוספת 200 מ״ר

 כשטחי שירות לצורך שיפור תפקוד ועיצוב, וכן שטחים עיקריים

 בתוך נפח המבנים הקיימים (גלריות ודוכנים).

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,

 טלי 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה זבולון, כפר המכבי 30030,

 טלי 04-8478105.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי זבולון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ זב/ 26/ יג

 שם התכנית: מבני משק, רמת יוחנן

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 זב/ 26/ יג, שינוי לתכנית זב/ 24/ א, כפיפות לתכניות תממ/ 6,

 תמא/ 35.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: רמת יוחנן.

 מזרחית לקיבוץ רמת יוחנן ומרוחק מהשטח הבנוי של הקיבוץ.

 גושים וחלקות: גוש: 10512, חלקי חלקות: 8, 14. גוש: 10514,

 חלקי חלקות: 14, 16, 25.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למבני משק.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח

 למבני משק, שטח פרטי פתוח ודרך גישה. ב. קביעת התכליות

 המותרות לכל ייעוד קרקע. ג. קביעת הוראות הבנייה. ד. קביעת

 הנחיות סביבתיות. ה. קביעת הוראות לפיתוח השטח.

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב־יפו

 67012, טלי 03-7632586. קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים אי,

 גי, הי, בשעות 14:00-11:00. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית אונו, קרית אונו.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 גילה אורון

 יושבת ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ חפ/ 2242

 שם התכנית: תוספת זכויות בנייה ושלוש קומות

 ברח׳ פבזנר 13

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,

 התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי חפ/ 2242, שינוי

 לתכניות חפ/ 229/ ד, חפ/ 363, חפ/ 229/ ה, חפ/ 229, חפ/ 61,

 חפ/ 229/ י, חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1, חפ/ מק/ 1400/ תט, כפיפות

 לתכניות חפ/ 229/ י/ 1, חפ/ מק/ 229/ י/ 2, חפ/ 1400/ יב, חפ/ מק/

 1400/ פמ, חפ/ מק/ 1400/ יב/ 4, חפ/ מק/ 1400/ גב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. רחוב פבזנר

 13. שכונת הדר. רחי פבזנר, פינת רחי הלל יפה. גושים וחלקות:

 גוש: 10862, חלקה במלואה: 65, חלקי חלקות: 119, 120.

 מטרת התכנית: א. תוספת 10 יחידות דיור תוך קביעת

 הוראות בנייה בהתאם למסמך המדיניות להתחדשות הדר

 הכרמל. ב. שיפוץ חזיתות המבנה וטיפול בשטחים המשותפים

 במבנה ובשטחים הפתוחים במגרש.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע מאזור

 מגורים גי לפי תכניות חפ/ 229 וחפ/ 61 לאזור מגורים גי לפי

 מבא״ת. ב. תוספת זכויות בנייה. ג. תוספת שתי קומות מגורים

 בהיקף מלא וקומה נוספת עליונה בנסיגה. ד. קביעת קווי בניין

 להסדרת בנייה קיימת ולבנייה החדשה. ה. הרחבת רחי פבזנר

 ב־0.5 מי בתחום חלקה 65, גוש 10862. ו. קביעת הסדרי חניה.

 ז. קביעת הנחיות לשיפוץ חזיתות המבנה כולל חלונות ולטיפול

 בשטחים המשותפים במבנה ובשטחים הפתוחים במגרש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 04/09/2009 ובילקוט הפרסומים 5973, התשס״ט, עמי 4690,

 בתאריך 06/07/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי

 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 חיפה, רחי ביאליק 3, חיפה, טלי 04-8356807, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
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 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת

 אזור תעשייה למפעלים הקשורים לתעשיית האבן על ידי

 קביעת: א. שינוי ייעוד משטח חציבה לשטח תעשייה, שטח

 מיתקנים ושטח למיתקני גריסה מיוחדת. ב. ייעודי קרקע

 בתחום התכנית והתכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.

 ג. מערכת הדרכים. ד. הוראות בנייה כגון: אחוזי בנייה, גובה

 בנייה ותכסית שטח מרבית. ה. חלוקה למגרשים. ו. קביעת

 הוראות בדבר איכות הסביבה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 28/05/2009 ובילקוט הפרסומים 5965, התשס״ט, עמי 4409,

 בתאריך 17/06/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,

 טלי 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה מנשה אלונה, ד״נ חפר 37845, טלי 04-6177307, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ מ/ 401

 שם התכנית: אזור תעסוקה גן שומרון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 מ/ 401, פירוט לתכניות מ/ 83/ א, מ/ 276.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: גן השומרון.

 בדרום מושב גן שומרון השוכן על הכביש לעפולה, צפונית

 מזרחית לחדרה, לפני צומת עירון. גושים וחלקות: גוש: 8791,

 חלקי חלקה: 1.

 מטרת התכנית: תכנון מפורט לאזור תעשייה קלה ומלאכה

 בשטח של 24.44 דונם.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת השימושים המותרים

 לאזור תעשייה קלה ומלאכה. ב. הוספת שטחי שירות.

 ג. קביעת חלוקה למגרשים. ד. הקטנת גודל מגרש מינימלי.

 ה. הסדרת גישה למגרשים. ו. קביעת הנחיות מיוחדות לאתר

 לאיסוף פסולת. ז. קביעת הוראות עיצוב אדריכלי. ח. קביעת

 הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: ביוב,

 ניקוז, תקשורת, חשמל וכוי. ט. קביעת הנחיות סביבתיות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 01/07/2010 ובילקוט הפרסומים 6135, התשע״א, עמי 23,

 בתאריך 16/09/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,

 טלי 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה מנשה אלונה, ד״נ חפר 37845, טלי 04-6177307, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עירון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ ענ/ 1067/ א

 שם התכנית: בית ספר חטיבה צעירה, ג׳ת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 08/04/2009 ובילקוט הפרסומים 5950, התשס״ט, עמי 3702,

 בתאריך 12/05/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי

 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 זבולון, כפר המכבי 30030, טלי 04-8478105, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ מכ/ 759

 שם התכנית: שינוי בהוראות הבנייה ברח׳ התמר 2,

 4, 6, רמות יצחק, נשר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,

 התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי מכ/ 759, שינוי

 לתכנית ג/ 1059, כפיפות לתכנית תמא/ 34/ ב/ 4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: נשר. רחוב

 התמר. שכונת רמות יצחק, רחי התמר 2, 4, 6. גושים וחלקות:

 גוש: 11185, חלקה במלואה: 111, חלקי חלקה: 133.

 מטרת התכנית: א. מתן אפשרות להרחיב יחידות דיור

 קיימות בלא הוספת יחידות דיור במגרש מעבר ל־20 היחידות

 הקיימות. ב. שינויים בקווי הבניין, הוספת שטחי שירות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הוספת 36.63% משטח המגרש

 לאחוזי הבנייה המותרים לשימושים עיקריים. ב. הוספת שטחי

 שירות. ג. שינויים בקווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט,

 וביטול מרווח מינימלי בין מבנים במגרש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 19/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6163, התשע״א, עמי 1223,

 בתאריך 25/11/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי

 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 מורדות הכרמל, רחי כורי 2, חיפה 33093, טלי 04-8676296, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מנשה-אלונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ מ/ 350

 שם התכנית: מחצבת ורד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 מ/ 350, שינוי לתכניות ג/ 669/ א, ג/ 669.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ואדי עארה -

 מחצב ורד. גושים וחלקות: גוש: 12160, חלקי חלקות: 56, 58.

 גוש: 12163, חלקי חלקות: 1, 3. גוש: 12236, חלקי חלקה: 16.

 גוש: 20365, חלקי חלקות: 1 - 4, 6, 7, 9. גוש: 20366, חלקי

 חלקות: 1, 2, 7.

 מטרת התכנית: הגדרת שטח תעשייה למפעלים הקשורים

 לתעשיית האבן והגדרת שטח למיתקני המחצבה ולמיתקני

 גריסה מיוחדת בבור החציבה.
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 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,

 טלי 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה עירון, עארה, ערערה 30025,

 טלי 04-6351789.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחבי תכנון מקומיים קריות וזבולון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ ק/ 364/ ה/ זב/ 212/ א/ 3

 שם התכנית: השלמת גבעת הרקפות, קרית ביאליק

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון

 ולבנייה קריות וזבולון, מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי ק/

 364/ ה/ זב/ 212/ א/ 3, שינוי לתכניות משח/ 34, ק/ במ/ 364,

 ק/ 364/ ב, ק/ 130, כפיפות לתכניות ק/ 130/ א, ק/ 316/ ח.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית ביאליק. שכונת

 גבעת הרקפות. גושים וחלקות: גוש: 10236, חלקות במלואן:

 111 - 113, 123, 141, 188, חלקי חלקות: 109, 114, 122, 126, 189.

 גוש: 10237, חלקי חלקה: 21.

 מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים בת 430 יחידות דיור

 המהווה השלמה של שכונת גבעת הרקפות הקיימת.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח חקלאי,

 מגורים, שטח לבנייני ציבור או שצ״פ, דרך ודרך משולבת

- למגורים, שצ״פ, אב״צ, דרך, דרך משולבת ושביל להולכי

 רגל. ב. קביעת זכויות והוראות בנייה לייעודי הקרקע השונים.

 ג. השלמת כביש הטבעת ושביל הולכי הרגל ההיקפיים של

 השכונה. ד. התניית הוצאת היתרי בנייה בתא שטח 251.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי

 הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם

 15, חיפה, טלי 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זבולון, כפר המכבי 30030,

 טלי 04-8478105, ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה קריות, רחי הגדוד העברי 4, קרית מוצקין 26114,

 טלי 04-8715291.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה עירון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי ענ/ 1067/ א,

 שינוי לתכנית ג/ 1009.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: באקה-גית.

 גית. שכונת גיורוף. רחוב 39. גושים וחלקות: גוש: 8831, חלקי

 חלקה: 31. גוש: 8841, חלקי חלקה: 43.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת מוסדות

 חינוך ומוסדות קהילה ותרבות בשטח שיועד בעבר לשטח

 ספורט.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח ספורט

 לשטח למבנים ומוסדות ציבור לחינוך. ב. שינוי ייעוד משצ״פ

 לשטח למבנים ומוסדות ציבור לחינוך. ג. שינוי ייעוד משטח

 ספורט להרחבת דרך. ד. שינוי ייעוד משטח מסחר להרחבת

 דרך. ה. שילוב שימושים ציבוריים נוספים, והרחבת שימושים

 קיימים שיהוו מענה לרווחת הציבור, התרבות והקהילה.

 ו. קביעת הוראות וזכויות בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,

 טלי 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה עירון, עארה, ערערה 30025,

 טלי 04-6351789.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי עירון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס׳ ענ/ 1165

 שם התכנית: הגדלת אחוזי בנייה, שכ׳ אלמוארס

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה עירון מופקדת תכנית מפורטת מסי ענ/ 1165, שינוי

 לתכניות ענ/ מק/ 551, ענ/ במ/ 359.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באקה-גית. שכונת

 אלמוארס. גושים וחלקות: גוש: 8777, חלקי חלקה: 13.

 מטרת התכנית: א. הגדלת אחוזי בנייה בחלקה 13 תא מסי 10

 בגוש 8754. ב. יצירת בסיס חוקי לרישוי בניינים קיימים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת אחוזי בנייה. ב. שינוי

 בהוראות הבנייה. ג. קביעת הוראות בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה
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 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי

 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 שומרון, רחי המייסדים 54, זכרון יעקב 30950, טלי 04-6305522,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

ב ל ש  יוסף מ

 יושב ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז חיפה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ רח/ 750/ א/ 101

 שם התכנית: רחובות, שדרות חן 12

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי רח/ 750/ א/ 101, שינוי לתכניות רח/ 750/ א, רח/ 2000/ י,

 כפיפות לתכניות תמא/ 4/ 2, רח/ מק/ 2000/ ב/ 3, רח/ 2000/

 ג/ 2, רח/ 2000/ ב/ 1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות. שדי חן 12.

 גושים וחלקות: גוש: 3702, חלקה במלואה: 246.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד מגרש מאזור מגורים בי לאזור

 מגורים גי.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מגרש מאזור מגורים

 בי לאזור מגורים גי. 2. הגדלת השטחים העיקריים המותרים

 בתחום התכנית מ־836 מ״ר ל־1,210 מ״ר + מרפסות מקורות

 בשטח 165 מ״ר, 15 מ״ר בממוצע ליח״ד. 3. הגדלת מסי יח״ד מ־6

ע + 4 קומות לקומת  יח״ד ל־11 יח״ד. 4. שינוי במסי הקומות מ־

 עמודים + 5 קומות + קומה שישית חלקית. 5. קביעת קו בניין

 קדמי של 3 מי למרפסות. 6. קביעת זכויות והוראות בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 14/10/2010 ובילקוט הפרסומים 6163, התשע״א, עמי 1228,

 בתאריך 25/11/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות 76442, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ הצ/ 2/ 1/ 221

 שם התכנית: קביעת שימושים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה שרונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי הצ/ 2/ 1/ 221, שינוי לתכניות הצ/ 2/ 1/ 400, הצ/ 150,

 כפיפות לתכנית הצ/ 2/ 1/ 100/ א.

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס׳ ש/ 1455

 שם התכנית: גן ילדים בית אל בזכרון יעקב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה שומרון מופקדת תכנית מפורטת מסי ש/ 1455, שינוי

 לתכנית ש/ 143, כפיפות לתכנית ש/ 207.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכרון יעקב. רחוב

 הנשיא. בצמוד למתחם המגורים של הקהילה בית אל. גושים

 וחלקות: גוש: 11301 חלקי חלקות: 56, 64, 65, 70. גוש: 11302,

 חלקות במלואן: 115, 116, 123, 124.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד הקרקע כדי לאפשר הקמת גני

 ילדים של קהילת בית אל בזכרון יעקב.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעודי קרקע משטח פרטי

 פתוח לשטח מבנים, מוסדות ציבור ושטח לשביל. ב. שינוי

 ייעודי קרקע משטח לשביל לשטח מלונאות - איחסון מלונאי.

 ג. קביעת שימושים וזכויות בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי

 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה שומרון, רחי המייסדים 54, זכרון יעקב

 30950, טלי 04-6305522.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ ש/ 749/ א

 שם התכנית: אזור מגורים ברח׳ הנדיב, פרדס חנה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 ש/ 749/ א, שינוי לתכנית ש/ 1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס חנה-כרכור.

 ממזרח לרחי הנדיב ומצפון למחנה 80. גושים וחלקות: גוש: 10106,

 חלקות במלואן: 3, 30, 32, 33, 48, חלקי חלקות: 24, 26, 28.

 מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד של קרקע חקלאית ושטח

 למוסד לבניית מגורים (116 יח״ד) ושטחי ציבור. ב. קביעת

 אזורי בנייה כדלקמן: 1. אזור מגורים בי. 2. שטח לבנייני ציבור.

 3 שטח ציבורי פתוח. 4. דרכים. ג. איחוד וחלוקה מחדש בלא

 הסכמת הבעלים, בכלל שטח התכנית למעט בחלקות 24, 26

 ו־28 שאינן נכללות באיחוד וחלוקה מחדש. ד. תכנון מערכת

 דרכים בשילוב עם הכבישים הגובלים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 24/08/2007 ובילקוט הפרסומים 5717, התשס״ז, עמי 4361,

 בתאריך 11/09/2007.
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 מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ גנ/ 18163

 שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בנייה,

 יקנעם עילית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 גנ/ 18163.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית. גושים

 וחלקות: גוש: 12568, חלקה במלואה: 106, חלקי חלקה: 200.

 מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בנייה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין, הגדלת גובה

 ותכסית, הגדלת מספר הקומות מעל פני הקרקע והגדלת

 זכויות בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 08/10/2010 ובילקוט הפרסומים 6158, התשע״א, עמי 961,

 בתאריך 08/11/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה יקנעם עילית, רחי צאלים 1, יקנעם עילית 20692,

 טלי 04-9596095, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ ג/ 18715

 שם התכנית: שינוי זכויות בנייה, יקנעם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 ג/ 18715, שינוי לתכנית ג/ 6539.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית. גושים

 וחלקות: גוש: 11097, חלקה במלואה: 199, חלקי חלקות: 276,

.292 ,277 

 מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בנייה והגדלת

 מספר יח״ד.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת זכויות בנייה, גובה,

 תכסית ומספר יח״ד. ב. שינוי בקווי בניין. ג. קביעת הוראות

 בנייה ופיתוח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 05/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6173, התשע״א, עמי 1512,

 בתאריך 16/12/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה יקנעם עילית, רחי צאלים 1, יקנעם עילית 20692,

 טלי 04-9596095, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יונה. מרחבי

 תכנון גובלים בתכנית: מרחב תכנון לב השרון. גושים וחלקות:

 גוש: 8124, חלקי חלקות: 12, 16, 18, 65.

 מטרת התכנית: תוספת שימושים בחלק ממגרש המיועד

 לשטח בנייני ציבור.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי בשימוש מגרש מיועד

 לשטח בנייני ציבור מספורט ומתנ״ס לשימושים ציבוריים

 המותרים בשטח בנייני ציבור, לפי סעיף 188 לחוק ב־15 דונם

 בלבד מתוך סך כל המגרש. 2. קביעת הוראות ותנאים לבנייה

 ופיתוח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה שרונים, רחי הצורן 4, נתניה 42504.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 רות יוסף

 יושבת ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי טבריה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ גנ/ 18355

 שם התכנית: מגרש 39, מורדות טבריה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 גנ/ 18355, שינוי לתכנית ג/ 4580.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה. גושים וחלקות:

 גוש: 15126, חלקה במלואה: 48, חלקי חלקות: 81, 82, 83.

 מטרת התכנית: א. תוספת שטח עיקרי ושירות למגרש.

 ב. הסדרת שטחי חללים סגורים בבניין.

 עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת 20% שטח עיקרי. ב. תוספת

 8% שטחי שירות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 17/12/2010 ובילקוט הפרסומים 6183, התשע״א, עמי 1934,

 בתאריך 04/01/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה טבריה, רחי טבור הארץ, טבריה, טלי 04-6739526, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
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 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית

 ואזור בנייה מוצע לאזור מגורים אי, מבנים ומוסדות ציבור,

 שצ״פ, שפ״פ, מסחר ותעסוקה, מגורים מיוחד ומערכת דרכים.

 ב. קביעת הוראות וזכויות בנייה לאזורים השונים. ג. קביעת

 הנחיות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,

 טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה נצרת, נצרת, טלי 04-6459200.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת

 מס׳ ג/ 19206

 שם התכנית: הגדלת זכויות בנייה במגרש 93,

 שכ׳ שנלר, נצרת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה נצרת מופקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת מסי

 ג/ 19206.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות:

 גוש: 16533, חלקות במלואן: 82, 93, 94, חלקי חלקות: 70, 75.

 מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בנייה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת אחוזי בנייה. ב. ההוראות

 מתכנית ג/במ/202 חלות על תכנית זו, למעט קירוי מרפסות

 בהתאם לנספח בינוי. ג. ביטול מעבר לרכב במגרש המגורים.

 ד. שינוי לקווי בניין. ה. הגדלת מספר קומות. ו. קביעת גובה

 מבנה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,

 טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה נצרת, נצרת, טלי 04-6459200.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי כרמיאל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ גנ/ 18261

 שם התכנית: שינוי זכויות וקווי בניין, רח׳ סתוונית 11,

 כרמיאל

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 גנ/ 18261, שינוי לתכנית ג/ 4418.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל. גושים

 וחלקות: גוש: 18963, חלקה במלואה: 32, חלקי חלקה: 177.

 מטרת התכנית: קביעת הוראות וזכויות בנייה לאזור

 מגורים בחלקה 32, גוש 18963.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הוראות וזכויות בנייה

 לאזור מגורים. ב. קביעת קווי בניין. ג. קביעת מספר קומות

 וגובה בניין. ד. קביעת גודל מגרש בכפוף לשטח חלקה רשומה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 05/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6147, התשע״א, עמי 483,

 בתאריך 21/10/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה כרמיאל, כרמיאל, טלי 04-9085671, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ ג/ 18574

 שם התכנית: שכונת הסלזיאן, נצרת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 נצרת מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי ג/ 18574, שינוי

 לתכניות ג/ 6860, ג/ 2634, ג/ 8954, ג/ 7907, ג/ 5175, ג/ 5210,

 ג/ 9000, ג/ 11810, ג/ 10701, ג/ 6533, ג/ 4952, ג/ 7348, כפיפות

 לתכניות תמא/ 34/ ב/ 3, תמא/ 35, תממ/ 2/ 9, נצ/ מק/ 1105,

 נצ/ מק/ 1065, ג/ 12247, ג/ 4721, ג/ 9504, תמא/ 34/ ב/ 4,

 ג/ 6860.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות:

 גוש: 16501, חלקי חלקות: 1, 3. גוש: 16525, חלקות במלואן: 21,

 63, חלקי חלקות: 1 - 5, 8 - 12, 18, 20, 22, 23, 25, 27 - 31,

 59, 61, 64, 65. גוש: 16526, חלקה במלואה: 19, חלקי חלקה: 1.

 גוש: 16527, חלקי חלקות: 1, 16. גוש: 16532, חלקי חלקות:

 140, 141, 148, 149, 190, 219, 220. גוש: 16576, חלקה במלואה:

 4, חלקי חלקות: 1, 6. גוש: 16579, חלקות במלואן: 3, 17, 31,

 חלקי חלקות: 4, 5, 18 - 21, 23, 30, 38 - 40. גוש: 16580, חלקות

 במלואן: 2, 4, חלקי חלקות: 5, 12, 13, 21. גוש: 16583, חלקי

 חלקות: 1 - 4, 11, 12.

 מטרת התכנית: תכנון קטע אורבני המותחם בקו כחול

 רצוף על גבי התשריט, והסדרת השימושים בקרקעות שבתחום

 התכנית על ידי שינויי ייעודים מקרקע חקלאית לייעודים

 המצוינים בתשריט.
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 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ ג/ 18501

 שם התכנית: שינוי בדרכים בעקבות פס״ד ובכפוף

 להסכמה, טובא זנגריה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 ג/ 18501, שינוי לתכניות ג/ 7668, ג/ 5952, ג/ 12815, כפיפות

 לתכנית תמא/ 15.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טובא-זנגריה. גושים

 וחלקות: גוש: 13959, חלקי חלקות: 31, 36. גוש: 14152 חלקי

 חלקה: 37.

 מטרת התכנית: 1. שינויים בתוואי דרך משולבת מתכנית

 ג/12815 - בהתאמה להסכם פשרה בעת״מ 48/08 ובעת״מ

 155/09. 2. הסדרת אי התאמה בין תכנית ג/12815 לתכנית

 ג/7668 (מאושרות).

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי מזערי מייעוד חקלאי

 לייעוד דרך משולבת. 2. שינוי מייעוד דרך משולבת למגורים.

 3. שילוב דרך מאושרת מתכנית ג/7668 שלא קיבלה ביטוי

 בתכנית ג/12815, על חשבון ייעודים למגורים ומגורים ומסחר,

 והסדרת קווי בניין ממנה בעבור בנייה קיימת.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 06/08/2010 ובילקוט הפרסומים 6135, התשע״א, עמי 35,

 בתאריך 16/09/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה אצבע הגליל, חצור הגלילית, טלי 04-6800077, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס׳ גנ/ 17640

 שם התכנית: שינוי ייעוד משטח ספורט לשטח מבנים

 ומוסדות ציבור, ראמה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם מופקדת תכנית מפורטת מסי

 גנ/ 17640, שינוי לתכניות ג/ 6759, ג/ 8418.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראמה. גושים וחלקות:

 גוש: 18833, חלקי חלקות: 19, 20, 22, 80 - 82. גוש: 18834 חלקי

 חלקה: 32.

 מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ גנ/ 17947

 שם התכנית: הגדלת אזור מגורים ושינוי זכויות

 בנייה, נצרת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 גנ/ 17947, שינוי לתכנית ג/ 10876, כפיפות לתכניות תמא/ 35,

 תמא/ 34/ ב/ 4, תממ/ 2/ 9.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות:

 גוש: 16531, חלקה במלואה: 77, חלקי חלקה: 105.

 מטרת התכנית: שינוי קווי בניין, תכסית קרקע ושינוי

 הוראות חניה ובינוי.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי קווי בניין והוראות חניה

 ובינוי. ב. הגדלת תכסית קרקע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 07/04/2010 ובילקוט הפרסומים 6093, התש״ע, עמי 3179,

 בתאריך 01/06/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה נצרת, נצרת, טלי 04-6459200, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ ג/ 18920

 שם התכנית: בית פרידמן, ראש פינה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה אצבע הגליל מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי ג/ 18920, שינוי לתכניות ג/ 8600, ג/ 8886, ג/ 5626,

 ג/ 14786, כפיפות לתכניות ג/ 16450, תממ/ 2/ 9, תמא/ 35,

 תמא/ 34/ ב/ 4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש פינה. גושים

 וחלקות: גוש: 13939, חלקות במלואן: 2, 53, חלקי חלקה: 48.

 מטרת התכנית: הסדרת זכויות הבנייה והשימושים

 בהתאמה לקיים בשטח התכנית.

 עיקרי הוראות התכנית: א. איחוד וחלוקה בהסכמה.

 ב. שינוי ייעוד ממגורים לייעוד מגורים ותיירות, וקביעת זכויות

 בנייה של־41% בייעוד זה. ג. הגדלת זכויות בנייה מ־35%

 ל־41% בייעוד מגורים אי בהתאמה למקובל בראש פינה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אצבע הגליל, חצור הגלילית,

 טלי 04-6800077.
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 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס׳ גנ/ 18472

 שם התכנית: הסטת דרך, כפר רומאנה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת מסי גנ/ 18472,

 שינוי לתכנית ג/ 13724.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר רומאנה. גושים

 וחלקות: גוש: 17476, חלקי חלקות: 5, 7 - 10, 18. גוש: 17477,

 חלקי חלקות: 2, 3, 8, 9.

 מטרת התכנית: התאמת דרכים מסי 2 ו־4 בכפר רומאנה

 לפי המצב הקיים.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי תוואי דרכים מסי 2 ו־4

 בכפר רומאנה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי, כפר תבור,

 טלי 04-6772333.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס׳ ג/ 17682

 שם התכנית: חוות לולים, מחניים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה הגליל העליון מופקדת תכנית מפורטת מסי ג/ 17682,

 שינוי לתכנית מש״צ 47, אישור לפי תמ״א תמא/ 35.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מחניים. גושים

 וחלקות: גוש: 13837, חלקי חלקות: 28, 31, 34.

 מטרת התכנית: א. הרחבת חוות לולים קיימת. ב. הקלה בקו

 בניין מ־50 מי ל־27 מי מציר דרך ראשית 91 קיימת. ג. צמצום

 רצועה של דרך ראשית 91 מ־300 מי ל־130 מי הנותרים בחלק

 הדרומי של הרצועה. ד. התחברות לדרך ראשית 91 באמצעות

 זיקת הנאה.

 מטרת התכנית: 1. שינוי ייעוד משטח המיועד לאזור ספורט,

 לשטח המיועד למבנה מוסדות ציבור לחינוך. 2. שינוי ייעוד

 משטח המיועד לאזור ספורט לשטח המיועד למבנה, מוסדות

 ציבור, לפנאי ותרבות, לשצ״פ ודרכים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת השימושים המותרים

 לכל ייעוד קרקע שבתכנית. ב. קביעת קווי בניין, מרווחי בנייה

 וזכויות בנייה. ג. קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן

 היתר בנייה בשטח. ד. הסדרת תנועה במרחב.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם, כרמיאל,

 טלי 04-9580693.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ ג/ 19412

 שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים ב׳ למגורים

 ומשרדים, והקטנת קווי בניין שפרעם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה גבעות אלונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי

 ג/ 19412, ג/ 15969.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: שפרעם. גושים

 וחלקות: גוש: 10277, חלקי חלקה: 45.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד ממגורים בי לייעוד משולב

 מגורים ומשרדים, ושינוי בקווי הבניין בלא שינוי בסך כל

 זכויות הבנייה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד ממגורים בי למגורים

 ומשרדים. ב. הקטנת קווי בניין. ג. קביעת שימושים והוראות

 בנייה. ד. קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים, שפרעם,

 טלי 04-9502017.
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 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי חבל אשר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס׳ ג/ 18310

 שם התכנית: הרחבת חוות לולים, גשר הזיו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה מטה אשר מופקדת תכנית מפורטת מסי ג/ 18310, שינוי

 לתכנית ג/ 3326, אישור לפי תמ״א תמא/ 35.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גשר הזיו. גושים

 וחלקות: גוש: 19010, חלקי חלקות: 13, 28.

 מטרת התכנית: ייעוד קרקע למבני משק חוות לולים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח חקלאי

 לשטח מבני משק להרחבת חוות לולים. ב. קביעת זכויות

 ומגבלות בנייה והתניות בינוי ועיצוב. ג. קביעת הוראות בדבר

 איכות הסביבה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה אשר, גליל מערבי,

 טלי 04-9879621.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי חבל אשר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ ג/ 18677

 שם התכנית: הקטנת תוואי דרך מס׳ 1, מזרעה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 ג/ 18677, שינוי לתכניות ג/ 9409, ג/ 851, ג/ 1130, ג/ 13161.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: מזרעה. גושים

 וחלקות: גוש: 18133, חלקי חלקות: 10, 12. גוש: 18137, חלקי

 חלקות: 3, 16 - 18, 23, 26.

 מטרת התכנית: א. שינוי תוואי דרך מסי 1 במזרעה. ב. שינוי

 לתכניות ג/ 13161 ו־9409 שאושרה אחרי תכנית ג/ 13161.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מדרך מאושרת לשפ״פ,

 מסחר ומגורים. 2. הקטנת רוחב דרך מאושרת כביש מסי 1 -

 ג/ 13161 ו־ג/9409. 3. שינוי קו בניין מכביש 1 ומכביש 4. 4. קביעת

 הוראות בדבר תנועה ותחבורה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 26/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6183, התשע״א, עמי 1937,

 בתאריך 04/01/2011.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הוראות למתן היתרי

 בנייה ללולים ולמיתקנים הנלווים לחוות הלולים. ב. הסדרת

 דרך גישה חקלאית לחוות הלולים. ג. קביעת הוראות לפיתוח

 סביבתי ונופי של החווה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה,

 נצרת עילית 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון,

 ראש פינה 12100.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס׳ ג/ 17691

 שם התכנית: קידוח גולני 3

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה הגליל התחתון מופקדת תכנית מפורטת מסי

 ג/ 17691.

 גושים וחלקות: גוש: 15153, חלקי חלקות: 1, 3, 4, 9.

 מטרת התכנית: ליגאליאציה למיתקן קיים באמצעות

 שינוי ייעוד הקרקע משטח המוגדר כשטח חקלאי מיוחד לשטח

 המיועד למיתקנים הנדסיים, והסדרת דרך גישה מדרך השירות

 החקלאית.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת השימושים המותרים

 בשטח המיועד למיתקנים הנדסיים. ב. קביעת הוראות בנייה

 ומתן הנחיות לפיתוח ושמירה על המכלול הנופי בתחום השטח

 המיועד למיתקנים הנדסיים. ג. הגדרת זיקת הנאה בין השטח

 המיועד למיתקנים הנדסיים לבין הדרך החקלאית המאושרת.

 ד. קביעת מגבלות בנייה בשטח המיועד לשטח חקלאי בתחום

 רדיוסי המגן.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה,

 נצרת עילית 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל התחתון,

 טלי 04-6628210.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
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 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עילית 17000,

 טלי 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ ג/ 18171

 שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע בנחלות מס׳ 43, 60,

 מושב חוסן

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 ג/ 18171, שינוי לתכניות ג/ 2180, ג/ 13111, ג/ 9953.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב חוסן. גושים

 וחלקות: גוש: 19896, חלקי חלקות: 2, 7, 8.

 מטרת התכנית: א. ייעוד שטח לקרקע חקלאית עם הנחיות

 מיוחדות בנחלה מסי 43 במושב חוסן, לצורך הקמת יחידות

 אירוח ומבנה למשרד קבלה / חדר אוכל / משרד לבעל מקצוע

 חופשי (פל״ח) בלא הגדלת השטח המיועד למגורים, תוך שמירת

 זכויות הבנייה כפי שהוגדרו בתכניות קודמות. ב. להגדיל את

 השטח המותר לבניית יחידות אירוח בנחלות מסי 60 ו־43

 מ־160 מ״ר ל־200 מ״ר וכן את מספר יחידות האירוח המותרות

 לבנייה בכל נחלה מארבע יחידות לשש יחידות. ג. לאפשר

 הקמת בריכת שחייה באזור המגורים שבנחלות מסי 60

 ו־43. ד. התאמת גבולות בין ייעודי קרקע לשינוי גבולות בין

 נחלות מסי 60 ו־43 שאושר בתשריט איחוד וחלוקה. ה. שינוי

 בקווי הבניין המאושרים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע משטח

 מגורים ואזור מבני משק חקלאיים למגורים ביישוב כפרי, קרקע

 חקלאית וקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות. ב. שינוי בקווי

 הבניין המאושרים. ג. קביעת השימושים המותרים בכל תא

 שטח. ד. קביעת זכויות והוראות בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 16/07/2010 ובילקוט הפרסומים 6116, התש״ע, עמי 4238,

 בתאריך 05/08/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת

 עילית 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה מעלה הגליל, ד״נ מעלה הגליל, מעונה,

 טלי 04-9979659, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס׳ ג/ 18875

 שם התכנית: הוספת שימושי קרקע ואחוזי בנייה

 בנחלה 107, יערה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה מעלה הגליל מופקדת תכנית מפורטת מסי ג/ 18875,

 שינוי לתכניות ג/ 14802, ג/ 9953.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה מטה אשר, ד״נ גליל מערבי, טלי 04-9879621, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ גנ/ 17617

 שם התכנית: הסדרת מערכת דרכים, יפיע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 גנ/ 17617, שינוי לתכניות ג/ 12920, ג/ 9607.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: יפיע. גושים

 וחלקות: גוש: 16879, חלקות במלואן: 2, 18, חלקי חלקות: 1, 3,

 17, 63, 80, 85, 96. גוש: 16880, חלקות במלואן: 11, 21, 29, 30,

 חלקי חלקות: 1, 12, 36.

 מטרת התכנית: הסדרת מערכת דרכים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד ממגורים אי לדרך

 משולבת. ב. שינוי ייעוד מדרך משולבת למגורים בי. ג. שינוי

 ייעוד משצ״פ לדרך משולבת. ד. שינוי מדרך למגורים ומסחר.

 ה. מתן זיקת הנאה למעבר כלי רכב. ו. שינוי ייעוד מדרך

 משולבת לשצ״פ. ז. שינוי ייעוד מדרך לשצ״פ.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 18/10/2009 ובילקוט הפרסומים 6014, התש״ע, עמי 448,

 בתאריך 04/11/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עילית 17000,

 טלי 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ גנ/18369

 שם התכנית: שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור למגורים,

 בסמת טבעון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 גנ/18369, שינוי לתכנית ג/ 11930.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בסמת טבעון. גושים

 וחלקות: גוש: 10367, חלקי חלקה: 8. גוש: 10474, חלקי חלקות:

.31 ,20 

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד משטח למבני ציבור למגורים,

 שצ״פ, שביל ודרך.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת השימושים המותרים

 בשטח המיועד למגורים, שצ״פ ושביל. ב. קביעת הוראות בנייה

 בשטח המיועד למגורים אי. ג. קביעת הוראות ומתן הנחיות

 לפיתוח סביבתי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 09/07/2010 ובילקוט הפרסומים 6131, התש״ע, עמי 4590,

 בתאריך 29/08/2010.
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 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ ג/ 18320

 שם התכנית: מתחם צים לתעסוקה, מעלות תרשיחא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 ג/ 18320, שינוי לתכניות ג/ 2193, תרשצ/ 6/ 53/ 2, כפיפות

 לתכניות תמא/ 35, תמא/ 34/ ב/ 4, תממ/ 2/ 9.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלות תרשיחא.

 גושים וחלקות: גוש: 18380, חלקי חלקות: 4 - 6. גוש: 18802,

 חלקי חלקה: 4. גוש: 18803, חלקי חלקה: 2.

 מטרת התכנית: הקמת מרכז תעסוקה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מאזור

 תעשייה לאזור תעסוקה. ב. שינוי ייעוד קרקע משצ״פ לתעסוקה.

 ג. שינוי ייעוד קרקע משצ״פ לדרך. ד. קביעת שימושים מותרים

 לכל ייעודי הקרקע. ה. קביעת הוראות להוצאת היתר בנייה.

 ו. קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 10/12/2010 ובילקוט הפרסומים 6183, התשע״א, עמי 1941,

 בתאריך 04/01/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת

 עילית 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי, רחי האורנים 1, מעלות תרשיחא,

 טלי 04-9978030, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחבי תכנון מקומיים עמק המעיינות והגלבוע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ ג/ 12910

 שם התכנית: שמורת טבע נחל יששכר, ליד קיבוץ

 בית יוסף

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 ג/ 12910, שינוי לתכניות ג/ 13909, ג/ 10509.

 גושים וחלקות: גוש: 22627, חלקי חלקה: 14. גוש: 22628

 חלקי חלקות: 1, 3, 10, 11, 14, 16 - 19, 21, 28, 40, 47. גוש:

 22661, חלקי חלקות: 61, 86, 89, 91. גוש: 22736, חלקות במלואן:

 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, חלקי חלקה: 31. גוש: 22737, חלקה

 במלואה: 9, חלקי חלקות: 1 - 3, 8. גוש: 22738, חלקות במלואן:

 2, 8, 9, 14, חלקי חלקות: 1, 4, 5, 12, 13. גוש: 22740, חלקי חלקות:

 ,23 27. גוש: 22741, חלקות במלואן: 16 - 19, חלקי חלקות: 15,

 24. גוש: 22742, חלקי חלקה: 1. גוש: 22743, חלקות במלואן:

 1 - 4, 6 - 18, חלקי חלקה: 5. גוש: 22744, חלקי חלקות:

 8 - 12. גוש: 22745, חלקות במלואן: 1 - 3, 6, 13 - 62, 65, חלקי

 חלקות: 4, 5, 7 - 9, 12, 66 - 71. גוש: 22747, חלקי חלקות: 19,

 22, 25. גוש: 22749, חלקי חלקה: 6. גוש: 22750, חלקות במלואן:

 1 - 4. גוש: 22751, חלקות במלואן: 1 - 7, 9, 12, 13, חלקי

 חלקות: 8, 11. גוש: 22752, חלקי חלקה: 1. גוש: 22753, חלקות

 במלואן: 1 - 5, חלקי חלקה: 6. גוש: 22754, חלקות במלואן: 6

- 21, חלקי חלקה: 22. גוש: 22755, חלקות במלואן: 1 - 6, חלקי

 חלקה: 7. גוש: 22756, חלקי חלקה: 1. גוש: 22764, חלקי חלקה: 1.

 גוש: 22769, חלקות במלואן: 1 - 18. גוש: 22770, חלקות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יערה. גושים וחלקות:

 גוש: 18330, חלקי חלקות: 9, 10.

 מטרת התכנית: א. הוספת שימושי הקרקע: באזור המגורים

 חדר אוכל וספא. ב. הוספת אחוזי בנייה באזור מגורים כדי

 לאפשר הגדלת השטח של יחידות האירוח מ־3 יחידות ל־6

 יחידות, וכן לאפשר ההקמה של חדר אוכל וספא. ג. שינוי

 בקווי הבניין באזור מגורים. ד. הוספת שימוש הקרקע: חניות

 לא מקורות לשימושים המותרים באזור המשקי.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת השימושים המותרים

 בכל תא שטח. ב. קביעת זכויות והוראות בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל, ד״נ מעלה

 הגליל, מעונה, טלי 04-9979659.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ גנ/ 18372

 שם התכנית: הגדלת אחוזי בנייה, יאנוח ג׳ת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 גנ/ 18372, שינוי לתכניות ג/ 2640, ג/ 5180.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ינוח-גית. גושים

 וחלקות: גוש: 18727, חלקה במלואה: 57. גוש: 18732, חלקי

 חלקה: 64.

 מטרת התכנית: הגדלת אחוזי בנייה חלקה 57, ינוח.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח מגורים אי

 לשטח מגורים בי. ב. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד

 קרקע. ג. קביעת הוראות בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 08/09/2010 ובילקוט הפרסומים 6147, התשע״א, עמי 490,

 בתאריך 21/10/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת

 עילית 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה מעלה הגליל, ד״נ מעלה הגליל, מעונה,

 טלי 04-9979659, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 ד. הגדרת שטח למבני משק. ה. הגדרת שטח חקלאי מיוחד.

 ו. הגדרת שטח למבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור

 לחינוך. ז. הגדרת שטחים פתוחים פרטיים. ח. שינוי מערך

 ופריסת דרכים בשטח המחנה ובשטחי הייעודים שנוספו.

 ט. קביעת הוראות לפיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים.

 י. שינוי בקו בניין כביש 6678, מ־60 מטר ל־30 מטר מציר הדרך.

 יא. קביעת זכויות ומגבלות בנייה והנחיות לבינוי ופיתוח כדי

 לאפשר הוצאת היתרי בנייה לפי סעיף 145ז לחוק.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 06/11/2009 ובילקוט הפרסומים 6025, התש״ע, עמי 727,

 בתאריך 26/11/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה עמק המעיינות, בית שאן, טלי 04-6065850, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 יוסף ברון

 יושב ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי אבו בסמה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 מס׳ 28/ 03/ 114

 שם התכנית: מגרשים למוסדות ציבור, שכונות 2 ו־4,

 קאסר א-סר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 28/ 03/ 114, כפיפות לתכניות תממ/ 4/ 14/ 60, 28/ 02/ 101.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: קאצר

 א־סר. קאסר א־סר 5 ק״מ צפונית-מערבית לדימונה. בתחום

 מועצה אזורית אבו בסמה. שכונות 2 ו־4. קואורדינטה

 555.300 ^ קואורדינטה 198.300 ¥. גבולות התכנית: כמסומן

 בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 100165,

 חלקי חלקה: 1. רישום בשטח לא מוסדר. גושים בחלקיות:

.100163 

 מטרת התכנית: תוספת 4 מגרשים למבנים ומוסדות ציבור

 לחינוך לשכונות 2 ו־4 בקאסר א־סר, ושינוי במערך הדרכים

 לכיוון המתחמים הצפוניים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי תוואי דרך מסי 18

 בתכנית 101/02/28, על ידי ביטול דרך ושינוי הייעוד לקרקע

 חקלאית, לשטח ציבורי פתוח ולנחל. ב. שינוי ייעוד אזור

 עיבוד חקלאי בתכנית 101/02/28 לדרך. ג. שינוי ייעוד מגורים

 אי בתכנית 101/02/28 לשטח למבנים ומוסדות ציבור לחינוך.

 ד. שינוי משטח לבנייני ציבור בתכנית 101/02/28 לאזור מגורים

 אי. ה. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה. ו. קביעת הנחיות

 לעיצוב אדריכלי.

 במלואן: 6 - 8, 12, 14 - 22, חלקי חלקות: 1 - 5, 9 - 11, 23, 24.

 גוש: 22771, חלקות במלואן: 2 - 17, חלקי חלקה: 1. גוש: 22783,

 חלקי חלקות: 1 - 3. גוש: 22784, חלקי חלקה: 4. גוש: 22785,

 חלקי חלקות: 1, 2, 20, 44. גוש: 22786, חלקות במלואן: 1 - 6,

 8 - 10, חלקי חלקות: 7, 11, 12. גוש: 22787, חלקה במלואה: 2,

 חלקי חלקות: 1, 3. גוש: 23132, חלקי חלקה: 6. גוש: 23135, חלקי

 חלקות: 2, 5. גוש: 23195, חלקי חלקות: 1, 3, 4, 7. גוש: 23221,

 חלקות במלואן: 5, 8, 9, חלקי חלקה: 4. גוש: 23261, חלקי חלקות:

 4 - 6, 9. גוש: 23264, חלקי חלקה: 8.

 מטרת התכנית: א. לשנות ייעוד מקרקע חקלאית לשמורת

 טבע ומיער פארק מוצע לשמורת טבע. ב. לייעד השטח

 לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים, שמורת טבע, אתרים

 לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח-1998, ולפי חוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965. ג. לשמור על החי, הצומח והדומם

 במצבם הטבעי.

 עיקרי הוראות התכנית: א.שינוי ייעוד קרקע חקלאית ויער

 פארק מוצע לשמורת טבע. ב. קביעת התכליות המותרות לכל

 ייעוד קרקע. ג. הסדרת הביקור בשמורת הטבע, תוך התבססות

 על הדרכים הקיימות בשטח התכנית. ד. להסדיר את הרעייה

 בתחום שמורת הטבע. ה. מתן מגבלות על שימושים בתחום

 השפעת המחצבה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 04/06/2010 ובילקוט הפרסומים 6105, התש״ע, עמי 3833,

 בתאריך 08/07/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה עמק המעיינות, בית שאן, טלי 04-6065850, ולמשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע, עין חרוד (מאוחד),

 טלי 04-6533237, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ ג/ 16505

 שם התכנית: תכנית מיתאר חדשה, קיבוץ שדה אליהו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 ג/ 16505, שינוי לתכניות ג/ 6414, ג/ 8381, מש״צ 63, ביטול

 לתכניות ג/ 14393, ג/ 15890, כפיפות לתכניות תמא/ 34/ ב/ 3,

 תמא/ 35, תממ/ 2/ 9, תמא/ 3/ 11/ א, תמא/ 34/ ב/ 4, ג/ 11377,

 נ/ 4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ שדה אליהו.

 גושים וחלקות: גוש: 23071, חלקה במלואה: 8, חלקי חלקות:

 2, 9, 17. גוש: 23072, חלקות במלואן: 2 - 15. גוש: 23073, חלקי

 חלקה: 8. גוש: 23074, חלקי חלקה: 18.

 מטרת התכנית: עריכת תכנית מיתאר עדכנית לקיבוץ שדה

 אליהו המאפשרת הרחבה לקיבולת המרבית לפי תמ״א 35,

 תכנון מערכת דרכים חדשה, קביעת מערכת שטחים פתוחים

 וקביעת שטח לפעילות חקלאית מיוחדת.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית

 לאזור הרחבה למגורים ושימושים נלווים, דרכים, מבני ציבור,

 חניות, שצ״פ וכוי. ב. ארגון והגדרה מחדש של ייעודי הקרקע

 בשטח המחנה. ג. הגדרת שטח למגורים אי ומגורים מיוחד.
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 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה אופקים, שדי הרצל 1, אופקים 80300,

 טלי 08-9928542, ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 שמעונים, טלי 08-6899696.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 מס׳ 2/ 03/ 235/ 10

 שם התכנית: מגרש 330, משעול הזית 12, שחמון 4

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 2/ 03/ 235/ 10, שינוי לתכנית 2/ במ/ 151, כפיפות לתכניות

.209 /03 /2 ,73 /101 /02 /2 

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת. בין משעול

 הזית לשדי ששת הימים. שחמון. רובע 4. קואורדינטה

 384.635 ^ קואורדינטה 193.510 ד. גבולות התכנית: כמסומן

 בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 40082, חלקה

 במלואה: 6.

 מטרת התכנית: מטרת תכנית זו היא הכשרת בנייה קיימת,

 על ידי תוספת של 116 מ״ר לשטח עיקרי, שינוי תכסית ושינוי

 בהוראות הבינוי בדבר גגות.

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת זכויות בנייה: מאושר:

 200 מ״ר שטח עיקרי, 30 מ״ר שטח שירות, 30 מ״ר שטח

 שירות לחניה מוצע: 316 מ״ר שטח עיקרי 30 מ״ר שטח שירות

 30 מ״ר שטח שירות לחניה; שינוי תכסית: מאושר: 150 מ״ר,

 מוצע: 200 מ״ר. שינוי הוראות לגגות: מאושר: הגגות יהיו

 רעפים או גג רעפים עם שילוב גגות שטוחים ובתנאי שגגות

 הרעפים יהוו 60% משטח הגג. מוצע: גגות שטוחים. תוספת

 בריכה: הקמת בריכת שחייה וחדר מכונות תת־קרקעי לבריכת

 שחייה תחום קו השבר הגיאולוגי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 23/12/2010 ובילקוט הפרסומים 6193, התשע״א, עמי 2241,

 בתאריך 26/01/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה אילת, רחי חטיבת הנגב 1, אילת, טלי 08-6367114, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 12/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6163, התשע״א, עמי 1245,

 בתאריך 25/11/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה אבו בסמה, שדי יצחק רגר 11, באר שבע 84100,

 טלי 08-6202540, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחבי תכנון מקומי אופקים ושמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מס׳ 23/ 03/ 126

 שם התכנית: מתחם אפיקי דימרי, אופקים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון

 ולבנייה אופקים ושמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי 23/

 03/ 126, שינוי לתכניות 23/ 02/ 101/ 2, 7/ 03/ 150, כפיפות

 לתכניות תמא/ 22.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בתחום רשויות

 מקומיות: אופקים ומועצה אזורית מרחבים, דרומית לכביש

 הטבעת, ממזרח לכביש אופקים-חצרים וממערב לנחל

 אופקים, כולל חלק מהנחל וחלק מפארק אופקים בלב

, קואורדינטה X 580.395-577.875 הטבעת. קואורדינטה 

 ד 166.600-166.515. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו

 כחול רצוף. גושים וחלקות: חלקי גושים: 39635 (מוסדר),

 ח״ח 287; 39636 (מוסדר), ח״ח 189, 193, 194, 212, 213; 100212,

 ח״ח 1; 100211, ח״ח 2; 39653 (בהסדר); 39658 (בהסדר); 39659

 (בהסדר); 39660 (בהסדר); 39662 (בהסדר); 39670 (בהסדר).

 מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים חדשה בת 1,155 יח״ד

 + 200 יח״ד לדיור מוגן/דירות סטודיו + 50 יח״ד בשטח למגורים,

 מסחר ותעסוקה, על ידי חלוקת מגרשים, שינוי ייעודי קרקע

 וקביעת הוראות ומגבלות לבנייה ופיתוח.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעודי קרקע משטח

 חקלאי ושטח ציבורי פתוח עם תאי שטח כפופים של יער

 פארק מוצע, יער נטע אדם קיים ויער טבעי לשימור ושמורת

 טבע למגורים אי , מגורים בי, מגורים גי, מגורים מיוחד ומסחר,

 מגורים מסחר ותעסוקה, מסחר, מבנים ומוסדות ציבור, שטח

 ציבורי פתוח, עיצוב מיוחד בתחום שטח ציבורי פתוח, שמורת

 טבע, דרכים, יער, יער נטע אדם מוצע ומתחם לתכנון תלת

 ממדי. ב. קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.

 ג. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות הבנייה בכל ייעוד.

 ד. הרחבת/צמצום/התוויית דרכים. ה. קביעת הוראות לפיתוח

 שטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז חשמל

 וכוי. ו. הנחיות לעיצוב אדריכלי. ז. קביעת התנאים למתן

 היתרי בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
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 ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מסי 5/ 03/ 104/ 69,

 שינוי לתכניות 5/ 03/ 104/ 49, 5/ מק/ 2332.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. ממזרח

 למתחם ביג ומדרום למתחם 57, על רחוב חיל ההנדסה והמשק

.  באר שבע. קואורדינטה X182.200, 572.300קואורדינטה ד

 גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים

 וחלקות: גוש מוסדר 38046 (חלק), ח״ח 1, 2, 3, 7.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח אזור מסחר

 ומשרדים ותחנת תדלוק, ברחוב חיל ההנדסה באר שבע.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד אזור תעשייה

 לאזור משולב מסחר ומשרדים, וכן תחנת דלק מדרגה בי.

 2. קביעת שטחי בנייה עיקריים : 15,000 מ״ר מסחר ו־16,000 מ״ר

 משרדים. 3. קביעת התכליות המותרות, זכויות הבנייה, קווי

 הבניין, הגובה והוראות הבנייה. 4. קביעת הוראות והנחיות

 סביבתיות ולתשתיות. 5. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע, רחי מנחם בגין 2, באר שבע,

 טלי 08-6463807.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מס׳ 5/ 03/ 109/ 24

 שם התכנית: מגורים במגרשים מס׳ 27, 136,

 שכונת נווה עופר, באר שבע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מסי 5/ 03/ 109/ 24,

 שינוי לתכנית 5/ 03/ 109/ 10.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. שכונת

 דרום. רחובות ומספרי בתים: אהוד בן גרא 17, המכבים

, קואורדינאטה X 179.050, 179.175 17, קואורדינאטה 

 ד 572.280, 572.480. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו

 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מס׳ 4/ 03/ 106/ 43

 שם התכנית: אזור התעשייה הצפוני אשקלון, המשך

 רח׳ צה״ל משדרות התעשייה עד רחוב הכישור

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה אשקלון מופקדת תכנית מפורטת מסי 4/ 03/ 106/ 43,

 שינוי לתכנית 4/ 03/ 106/ 4, כפיפות לתכניות 4/ 03/ 106/ 21,

 תמא/ 34/ ב/ 4, 4/ 03/ 106/ 4/ א.

 איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל

 תחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון. בין רחי

 צה״ל, רחי הפנימים, שדי התעשייה ורחי הכישור. אזור תעשייה

 צפוני, קואורדינטה 619.000 ^ קואורדינטה 161.800 ד. גבולות

 התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות:

 גושים מוסדרים: גוש: 1213 (חלק), ח״ח: 93, 116; גוש: 1214 (חלק),

 ח״ח 93, 94. גוש: 1216 (כל הגוש), חלקות בשלמות: 143, 161,

 162, חלקי חלקות: 152, 163, 184. 2519 (חלק). גוש: 2519 (חלק),

 ח״ח 7.

 מטרת התכנית: הסדרה סטטוטורית של תוואי רחי צה״ל

 הקיים בפועל, משדרות התעשייה עד רחי הכישור.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינויים בייעודי קרקע מאזור

 מלאכה ותעשייה זעירה לדרך ומשצ״פ לדרך. 2. איחוד וחלוקת

 מגרשים בהסכמת בעלים. 3. קביעת השימושים המותרים.

 4. הסדרת תוואי דרכים ושטח לחניה ציבורית. 5. קביעת הנחיות

 לפיתוח וטיפול נופי. 6. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה אשקלון, רחי הגבורה 7, אשקלון,

 טלי 08-6792355.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מס׳ 5/ 03/ 104/ 69

 שם התכנית: מול הפארק, באר שבע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
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 מטרת התכנית: א. הרחבת מגרש על ידי שינויים בייעודי

 קרקע ושינוי בקווי בניין, כדי להסדיר בנייה קיימת במגרש

 למבני תעשייה. ב. ביטול תחנת דלק פנימית.

 עיקרי הוראות התכנית: א. איחוד וחלוקת מגרשים

 בהסכמת בעלים. ב. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לתעשייה.

 ג. שינוי בקווי בניין והגדרת קווי בניין לסככות. ד. שינוי בשטח

 התכסית המרבית במגרש. ה. קביעת שטחי הבנייה המרביים

 לתעשייה (תא שטח מסי 201) ל־110% משטח המגרש מתוכם

 100% המהווים שטחים עיקריים, ו־10% המהווים שטחי

 שירות. ו. סימון תחנת תדלוק פנימית קיימת להריסה. ז. קביעת

 התכליות והשימושים. ח. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.

 ט. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה קרית מלאכי, רחי זיבוטינסקי 1, קרית

 מלאכי 70900, טלי 08-8608704.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי עומר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 מס׳ 14/ 03/ 117/ 6

 שם התכנית: שינוי בזכויות בנייה למגרש 34,

 רחוב אגמון 10

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 14/ 03/ 117/ 6, שינוי לתכנית 14/ במ/ 148.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עומר. רחי אגמון 10.

 קואורדינטה 576.350 ^ קואורדינטה 186.345 ד. גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 38580,

 חלקה במלואה: 34, חלקי חלקה: 168.

 מטרת התכנית: תוספת זכויות בנייה בקומה שנייה למגרש

 816 באזור מגורים אי, ברחי אגמון 10, עומר.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת זכויות בנייה לשטח

 עיקרי בקומה שנייה, על ידי הגדלת חדרי מגורים בקומה זו,

 מ־78 מ״ר ל־110 מ״ר (32 מ״ר תוספת). 2. הנחיות בנייה.

 3. הנחיות לעיצוב אדריכלי. 4. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 5. שינוי בקו בניין - אין שינוי בקו בניין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 06/01/2011 ובילקוט הפרסומים 6193, התשע״א, עמי 2246,

 בתאריך 26/01/2011.

 כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש מוסדר 38006 (חלק), חלקות

 בשלמותן: 28, 105, חלקי חלקות: 213, 220.

 מטרת התכנית: הגדלת שטחי בנייה למגרשי מגורים מסי

 27, 136 בשכי נווה עופר, באר שבע.

 עיקרי הוראות התכנית: לתא שטח (מגרש) מסי 27:

 א. הגדלת שטחי בנייה למטרות עיקריות מ־45% ל־65%.

 ב. קביעת שטחי שירות 5% (ממ״ד - 9 מ״ר נטו ומחסן - עד

 8 מ״ר). ג. שינוי קווי בניין. ד. שינוי בינוי סטנדרטי. ה. קביעת

 תנאים למתן היתרי בנייה. ו. קביעת הנחיות לבניית סככה

 ומחסן לתא שטח (מגרש) מסי 136: ז. הגדלת שטחי בנייה

 למטרות עיקריות מ־45% ל־65%. ח. קביעת שטחי שירות 8%

 (ממ״ד - 9 מ״ר נטו וסככת חניה - 15 מ״ר). ט. שינוי קווי בניין.

 י. שינוי בינוי סטנדרטי. יא. קביעת הנחיות לבניית סככות,

 מחסן וסככת חניה. יב. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע, רחי מנחם בגין 2,

 באר שבע, טלי 08-6463807.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מס׳ 18/ 03/ 105/ 18

 שם התכנית: אזור תעשייה קרית מלאכי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה קרית מלאכי מופקדת תכנית מפורטת מסי

 18/ 03/ 105/ 18, שינו לתכניות 6/105/03/18, (8) 26/102/02/18,

 18/מק/2010, 8/105/03/18 (תרש״צ 5/35/4).

 איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים

 בכל תחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית מלאכי. רחי

 האומן 5. מגרש 41 באזור התעשייה קרית מלאכי, גובל ברחוב

 האומן (מאיר עזרא) מכיוון צפון-מערב, וברחוב הבשור מצד

, X -176.646 מערב-דרום מערב. קואורדינטה מערב מזרח 

 קואורדינטה דרום צפון - ד627.090. גבולות התכנית: כמסומן

 בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: חלקי גושים מוסדרים:

 301 (חלק), חלקה בשלמותה: 123, חלקי חלקה: 129. גוש: 2470

 (חלק), חלקי חלקה: 161.
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 ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי 7/ 03/ 225/ 3,

 שינוי לתכנית 7/ 03/ 225, ביטול לתכנית 7/ 03/ 225/ 1, פירוט

 לתכנית תמא/ 10/ ד/ 10.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ כרם שלום,

, X 131.750 בתחום מועצה אזורית אשכול. קואורדינטה 

 קואורדינטה ד 571.000. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו

 כחול רצוף. חלקי גושים מוסדרים: 100305, חלקות בשלמותן: 7,

 8, חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 17, 21, 25, 27. 100303,

 חלקי חלקות: 1, 2.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להסדרת שטחי

 הבינוי והפיתוח של קיבוץ כרם שלום, על ידי שינויים בייעודי

 קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בנייה.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד ממגורים לקרקע

 חקלאית. 2. שינוי ייעוד מאזור ספורט למגורים. 3. שינוי ייעוד

 ממבני משק לתעשייה ולאחסנה. 4. שינוי ייעוד ממגורים

 למבנים ומוסדות ציבור וחינוך. 5. שינוי ייעוד משטח בלא

 ייעוד למבני משק, לאחסנה ולמיתקנים הנדסיים. 6. שינוי

 ייעוד מבית עלמין לקרקע חקלאית. 7. שינוי ייעוד מתעשייה

 לתחנת תדלוק. 8. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לחניה.

 9. הסדרת דרך גישה לקיבוץ, דרכים וחניות ציבוריות, וכן,

 רצועה היקפית לסידורי בטחון. 10. קביעת הנחיות, זכויות

 ומגבלות בנייה. 11. ביטול תכנית מסי 1/225/03/7.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, טלי 08-6899696.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מס׳ 7/ 03/ 237/ 7

 שם התכנית: מושב שרשרת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי 7/ 03/ 237/ 7,

 ביטול לתכניות 7/ 03/ 237/ 2, 7/ 03/ 237/ 3, כפיפות לתכנית

.328 /02 /7 

 איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה בלא הסכמת הבעלים

 בחלק מתחום התכנית.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה עומר, רחי רותם 1, עומר 84965, טלי 08-6291141, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ 7/ 02/ 305/ 71

 שם התכנית: מושב תדהר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי

 7/ 02/ 305/ 71, שינוי לתכניות 7/ 02/ 305/ 50, 7/ 02/ 305/ 28.

 איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל

 תחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב תדהר. בתחום

 מועצה אזורית בני שמעון. קואורדינטה 164.000 ^ קואורדינטה

 587.600 ד. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות: חלק מגוש: 100394 מוסדר.

 מטרת התכנית: הסדרה והתאמת גודלי מגרשים למטרת

 שיווק.

 עיקרי הוראות התכנית: א. התאמת 9 מגרשי מגורים אי

 על ידי איחוד וחלוקת מגרשים. ב. קביעת שימושים, הנחיות,

 מגבלות וזכויות בנייה למגורים אי. ג. קביעת הוראות לפיתוח

 השטח ותנאים למתן היתרי בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, טלי 08-6899696.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מס׳ 7/ 03/ 225/ 3

 שם התכנית: קיבוץ כרם שלום

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
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 77, 81, 85, 88, 90, 92, 94, 96, 133, 134, חלקי חלקות: 63, 66, 69,

 98, 100, 102, 104, 106, 112, 127, 132, 135, 144. גוש: 1888, חלקי

 חלקה: 122. גוש: 979, חלקות בשלמותן: 23, 26, 32, 33, 35, 36,

.50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,40 

 מטרת התכנית: 1. שינוי הוראות בדבר טרנספורמציה

 לחשמל וביתן שומר. 2. שינוי קו בניין לטרנספורמציה, לחניה

 ולביתן שומר בחזית קדמית. 3. שינוי הוראות בינוי.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת שטחי שירות לחדרי

 טרנספורמציה ולביתן שומר. 2. הוראות וייעודים לפי תכניות

 7/בת/22, 10/303/02/7, 20/303/02/7 יחולו. במקרה של

 סתירה בין התכניות תגבר תכנית זו. 3. שינוי בקו בניין קדמי

 לטרנספורמציה לחשמל, שינוי בהוראת חשמל. 4. שינוי הוראות

 בינוי ועיצוב אדריכלי, ותוספת הוראות בינוי לביתן שומר.

 5. הוראות בדבר חניה בתחום המגרשים. 6. שינוי הוראות בדבר

 פיתוח ותוספת הוראות לבנייה ירוקה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, טלי 08-6899696.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ 7/ 03/ 550

 שם התכנית: איחוד וחלוקת מגרשים, אזור תעשייה

 להבים (מס׳ קודם 7/ מק/ 2149)

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 7/ 03/ 550, שינוי לתכנית 7/ 02/ 305/ 49.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור תעשייה להבים.

 קוארדינטות 180.000 ^ 587.750 ד. גבולות התכנית: כמסומן

 בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 1, חלקי חלקה: 1.

 גוש: 2, חלקי חלקה: 2. גושים בחלקיות: 400209. מגרשים:

 2011-2001, 2054, 2055, 700, 702 בהתאם לתכנית 49/305/02/7.

 מטרת התכנית: ביטול דרכים ואיחוד וחלוקת מגרשים

 באזור תעשייה להבים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. ביטול דרכים מאושרות ושינוי

 הייעוד בהם לשטחי תעשייה. 2. איחוד וחלוקת מגרשים.

 3. קביעת כפיפות התכנית לתכנית המאושרת 49/305/02/7.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 20/02/2011 ובילקוט הפרסומים 6264, התשע״א, עמי 5422,

 בתאריך 10/07/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שרשרת. המושב

 נמצא דרומית לעיר נתיבות. בתחום מועצה אזורית: שדות נגב.

 קואורדינטה X162.250, קואורדינטה ד590.500גבולות התכנית. :

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: חלקי גושים:

 100353 (מוסדר), חלקות בשלמותן: 4-1, 47-6, 58-54, 68, 69, 73,

 86-84, 88, 89, 91, 100, 176-103, חלקי חלקות: 53-48, 61-59,

 63, 72, 81, 87, 177. 100280 (לא מוסדר).

 מטרת התכנית: א. הסדרת המצב הקיים בפועל של 62

 בעלי נחלות, על ידי קביעת ייעודי קרקע, הנחיות, זכויות

 ומגבלות בנייה. ב. ביצוע שינויים בייעודי קרקע במרכז היישוב

 וסביבתו.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הוראות, זכויות

 ומגבלות בנייה בתחום התכנית. ב שינוי ייעוד של קרקע.

 ג. קביעת השימושים המותרים לכל ייעודי קרקע. ד. קביעת

 מגרשים וגודלם. ה. קביעת/שינוי בקווי הבניין. ו. קביעת/שינוי

 גובה הבניינים. ז. קביעת הנחיות בינוי. ח. הסדרת/התוויית

 דרכים. ט. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות

 ושירותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכדי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, טלי 08-6899696.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מס׳ 7/ 02/ 303/ 46

 שם התכנית: פארק תעשיות ספירים ואזור מוניציפאלי,

 שער הנגב מזרח

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי 7/ 02/ 303/ 46,

 שינוי לתכניות 7/ בת/ 22, 7/ 02/ 303/ 20, 7/ 02/ 303/ 10.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פארק תעשייה

 ספירים ואזור מוניציפלי שער הנגב מזרח. בתחום מועצה

ה ט נ י ד ר ו א ו ק X ,162.300 אזורית שער הנגב. קואורדינטה 

 ד602.654. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות: גושים מוסדרים: 1889, חלקות בשלמותן: 47, 73,
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 הלאומי (החדש). ד. הסדרת הפעילות החקלאית בתחום הגן

 הלאומי.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מחורש טבעי

 לשימור לגן לאומי. ב. שינוי ייעוד משטח חקלאי לגן לאומי.

 ג. שינוי ייעוד מגן לאומי לשטח חקלאי. ד. שינוי יער לשטח

 חקלאי. ה. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

 ו. שימור טיפוח אתרי תרבות ומורשת. ז. שביל מחבר בין שני

 התלים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 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 ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה שקמים, טלי 08-8500705.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ 6/ 03/ 312

 שם התכנית: יער נועם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 6/ 03/ 312, כפיפות לתכניות 6/ 02/ 261, 6/ 02/ 224, תמא/ 22,

 תתל/ 3/ 4/ 9/ א, תמא/ 23, תמא/ 31/ א/ 1, תממ/ 4/ 14.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דרומית מזרחית

 למושב נועם. נחצה על ידי דרך מסי 6. בתחום מועצות אזוריות:

 שפיר, לכיש, יואב. קואורדינטה 607.000 ^ קואורדינטה

 181.000 ד. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות: גוש: 2961, חלקי חלקות: 12, 13, 59. גוש: 2962,

 חלקי חלקות: 1, 7, 9 - 11. גוש: 2963, חלקי חלקה: 1. גוש: 2964,

 חלקי חלקה: 2. גוש: 2965, חלקי חלקות: 1 - 3, 5. גוש: 2968,

 חלקי חלקות: 1, 18, 26, 49, 55, חלקה במלואה: 15. גוש: 2986,

 חלקי חלקות: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14. גוש: 3033, חלקי חלקות:

 3, 4, 6 - 9. גוש: 3110, חלקי חלקות: 8, 9, 16 - 19, 22, 24, 25, 27,

 28, 30, 31, 36, 38, 46. גוש: 3111, חלקי חלקות: 1, 4 - 13, 15, 19,

 43. גוש: 3112, חלקי חלקות: 1 - 4, 6, 7, 11 - 14, 17. גוש: 3113,

 חלקי חלקות: 9 - 13. גוש: 3115, חלקי חלקות: 17, 20. גוש: 3116,

 חלקי חלקות: 1, 2, 8. גוש: 3128, חלקי חלקות: 1 - 3. גוש: 3137,

 חלקי חלקות: 1 - 3. גושים בחלקיות: 2966, 2981.

 מטרת התכנית: א. קביעת גבולות ותכליות ליערות בהתאם

 להוראות תמ״א 22. ב. שמירה וטיפוח יערות ונוף.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית

 ליער לסוגיו ומיער לסוגיו לקרקע חקלאית. ב. קביעת שימושים,

 הנחיות ומגבלות, תנאים והוראות פיתוח בתחום היער לסוגיו.

 שמעונים, שדרות, טלי 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת

 מס׳ 7/ 03/ 139/ 1

 שם התכנית: מיקום מקלטים, מושב ניר משה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר דחיית תכנית מפורטת מסי

 7/ 03/ 139/ 1, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים

 בתאריך 06/02/1980 ובילקוט הפרסומים 2612, התש״ם

 עמי 1251, בתאריך 13/03/1980.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב ניר משה,

 חלקה 49. גבולות התכנית: כמסומן תשריט בקו כחול.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד של אזור חקלאי לאזור ציבורי

 לצורך בניית מקלטים ציבוריים.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 שמעונים, שדרות, טלי 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 6/ 02/ 301

 שם התכנית: גן לאומי תל לכיש-תל מראשה

 (הרחבה)

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה שקמים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מסי 6/ 02/ 301, פירוט לתכנית תמא/ 8, כפיפות לתכנית

 6/ 03/ 246, אישור לפי תכניות תממ/ 4/ 14/ 39, תמא/ 34/

 ב/ 3, תמא/ 22.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קואורדינטה

 X188.000, קואורדינטה ד609.000בין גן לאומי תל לכיש לגן,

 לאומי תל מראשה. בתחום מועצות אזוריות: לכיש ויואב.

 גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים

 וחלקות: חלקי גושים מוסדרים: גוש: 3114, ח״ח 11, 13, 14, 28,

 29. גוש: 3115, ח״ח 21, 28. גוש: 3119, ח״ח 5-1. גוש: 34184,

 ח״ח 16. גוש: 34185, ח״ח 5, 9. 34186, חלקות בשלמותן: 4, 5,

 ח״ח 3, 11-8. גוש: 34187, חלקה בשלמותה: 4, ח״ח 3-1.

 גוש: 34191, ח״ח 5-3. 34193, ח״ח 1, 5, 7. גוש: 34194, חלקות

 בשלמותן: 3, 4, ח״ח 1, 2. גוש: 34195, ח״ח 2.

 מטרת התכנית: א. חיבור שני התלים המוכרזים. ב. לייעד

 את השטח לגן לאומי, לפי חוק הגנים הלאומים ושמורות טבע,

 אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח-1998 ולפי חוק

 התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965. ג. קביעת והסדרת גבול הגן
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 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 שלומי ארבל, עו״ד, מפרק

 די. ג׳י. וי. היי - טק בע״מ

 (ח״פ 51-2666959-6)

 (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 16.10.2011, בשעה 8.30, ברחי דובנוב 8/6,

 רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ליליה אברבוך, מפרקת

 יומבי והחברים בע״מ

 (ח״פ 51-372342-9)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

 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 11.8.2011, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענבר ברדה, ת״ז 031833379,

 מרחי התנאים 1, הרצליה 46447, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ענבר ברדה, מפרק

 יומבי והחברים בע״מ

 (ח״פ 51-372342-9)

 (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 20.10.2011, בשעה 17.00, ברחי התנאים

 1, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ענבר ברדה, מפרק

 א.ז. אלון ייעוץ בע״מ

 (ח״פ 51-294282-2)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרקת ל פירוק מרצו  הודעה ע

 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 11.8.2011, התקבלה החלטה

 ג. קביעה של חניוני נופש פעיל. ד. שיקום אתרי פסולת בלתי

 חוקיים. ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 25/02/2011 ובילקוט הפרסומים 6214, התשע״א, עמי 3208,

 בתאריך 17/03/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה שקמים, טלי 08-8500705, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 אבי הלר

 יושב ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין

 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 עופר בנגל בע״מ

 (ח״פ 51-228077-7)

 (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 10.9.2011, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו,

 לפי המאוחר, במשרדי המפרק, מרכז עזריאלי 1, תל אביב, לשם

 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 עופר בנגל, מפרק

 מ. ברנשטיין אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-326712-0)

 (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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי המאוחר,

 ברחי ארלוזורוב 21, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 מרדכי ברנשטיין, מפרק

 אניטק מיחשוב וטכנולוגיות (2000) בע״מ

 (ח״פ 51-291244-5)

 (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 2.10.2011, בשעה 11.00, במשרדי המפרק,

 רחי יהודה הלוי 8א, תל אביב 65135, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
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 הכי נוח מזרנים בע״מ

 (ח״פ 51-423115-8)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרקת ל פירוק מרצו  הודעה ע

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12.8.2011, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי בירן, ת״ז 022375547,

 מרחי אלקלעי 13, כפר סבא, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אורלי בירן, מפרקת

 הכי נוח מזרנים בע״מ

 (ח״פ 51-423115-8)

 (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 20.10.2011, בשעה 17.00, ברחי אלקלעי 13,

 כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אורלי בירן, מפרקת

 ארשמר א.ו. (2002) בע״מ

 (ח״פ 51-319603-0)

 (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 31.10.2011, בשעה 12.00, ברחי בר אילן 11,

 קרית שמואל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אריה וייס, מפרק

 דינו חכמון בע״מ

 (ח״פ 51-242320-3)

 (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 24.10.2011, בשעה 15.00, אצל המפרק, רחי

 פרנק 24, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

, מפרק ן ד חכמו ד ל  א

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה אלוני, ת״ז 007842651,

 מרחי הזוהר 38, תל אביב, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שרה אלוני, מפרקת

 א.ז. אלון ייעוץ בע״מ

 (ח״פ 51-294282-2)

 (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 20.10.2011, בשעה 16.00, ברחי הזוהר 38,

 תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שרה אלוני, מפרקת

 איי.תו זד ווב סולשן בע״מ

 (ח״פ 51-291563-8)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12.8.2011, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף אונגר, ת״ז 029623980,

 מרחי אזר 27, רמת השרון, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסף אונגר, מפרק

 איי.תו זד ווב סולשן בע״מ

 (ח״פ 51-291563-8)

 (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 20.10.2011, בשעה 16.00, ברחי אזר 27, רמת

 השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 אסף אונגר, מפרק

 6292 ילקוט הפרסומים 6288, א׳ באלול התשע״א, 31.8.2011



 גרנית הכרמל ניהול נפט וגז 2000 בע״מ

 (ח״פ 51-299860-0)

 (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 23.10.2011, בשעה 12.00, במשרד החברה,

 רחי הגביש 6, נתניה 42507, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דגנית פלטי, מפרקת

 גרנית הכרמל אחזקות ס.פ. בע״מ

 (ח״פ 51-196398-5)

 (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 23.10.2011, בשעה 12.00, במשרד החברה,

 רחי הגביש 6, נתניה 42507, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דגנית פלטי, מפרקת

 גרנית הכרמל א.י. אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-190376-7)

 (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 23.10.2011, בשעה 12.00, במשרד החברה,

 רחי הגביש 6, נתניה 42507, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דגנית פלטי, מפרקת

 גרנית הכרמל (ג.ה.א.) פטרוליום בע״מ

 (ח״פ 51-299859-2)

 (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 23.10.2011, בשעה 12.00, במשרד החברה,

 רחי הגביש 6, נתניה 42507, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 דגנית פלטי, מפרקת

 ג׳י טרייד מכרזים בע״מ

 (ח״פ 51-324733-8)

 (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 1.11.2011, בשעה 19.00, במשרדי המפרק, רחי

 יהודה הלוי 75, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 גל גורודיסקי, מפרק

 טכנוי בע״מ

 (ח״פ 51-329449-6)

 (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 11.10.2011, בשעה 10.00, במשרדו של עו״ד

 רפאל עמיעד, רחי מנחם בגין 132, תל אביב, לשם הגשת דוח

 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 ארז נוי, מפרק

 טי.או.איי. טכנולוגיות לייזר בע״מ

 (ח״פ 51-310773-0)

 (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 10.10.2011, בשעה 16.00, ברחי החיל 7, כפר

 סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 טובי סיון, מפרק

 תירוש טכנולוגיות מערכות ייצור ממוחשב 2002 בע״מ

 (ח״פ 51-318679-1)

 (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 16.10.2011, בשעה 11.00, אצל המפרק, רחי הרצל

 76, חיפה 33211, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אבי אומסי, מפרק
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 פרזיה תיקונצ׳יק בע״מ

 (ח״פ 51-407210-7)

 (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 28.10.2011, בשעה 8.10, במשרד המפרק, רחי

 עטרות 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דוד משה, מפרק

 ניק שיווק (1971) בע״מ

 (ח״פ 51-057607-7)

 (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 10.10.2011, בשעה 13.00, אצל עו״ד בנימין לנדה,

 רחי מונטיפיורי 41, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דן קלובסקי, מפרק

 אחים סדן עב-גל בע״מ

 (ח״פ 51-068826-0)

 (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 20.10.2011, בשעה 9.00, במשרדי החברה,

 רחי הלבנדה 36, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אפרים סדן מנשה סדן

 מפרקים

 דליות חברה לעבודות עפר פיתוח והשקעות בע״מ

 (ח״פ 51-191573-8)

 (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 9.10.2011, בשעה 12.00, במשרדו של המפרק,

 רחי הקישון 14201, טבריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 זאב סלילת, עו״ד, מפרק

 ג.ה.י. אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-213459-4)

 (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 23.10.2011, בשעה 12.00, במשרד החברה,

 רחי הגביש 6, נתניה 42507, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דגנית פלטי, מפרקת

 גרנית הכרמל נצ״ב אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-225964-9)

 (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 23.10.2011, בשעה 12.00, במשרד החברה,

 רחי הגביש 6, נתניה 42507, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דגנית פלטי, מפרקת

 גרנית הכרמל תקשורת (2001) בע״מ

 (ח״פ 51-307399-9)

 (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 23.10.2011, בשעה 12.00, במשרד החברה,

 רחי הגביש 6, נתניה 42507, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 דגנית פלטי, מפרקת

 סונול סחר בע״מ

 (ח״פ 51-287437-1)

 (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 23.10.2011, בשעה 12.00, במשרד החברה,

 רחי הגביש 6, נתניה 42507, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דגנית פלטי, מפרקת
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 שיק ויז׳ן בע״מ

 (ח״פ 51-361433-9)

 (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 29.11.2011, בשעה 19.00, ברחי הרב הירש

 7, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 זאב לכוביצקי, עו״ד, מפרק

 מסטר דנט בע״מ

 (ח״פ 51-270270-5)

 (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 10.11.2011, בשעה 10.00, ברחי הלסינקי 16, תל

 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ירון אילון, עו״ד, מפרק

 עובדיה ניסים ובניו בע״מ

 (ח״פ 51-152447-2)

 (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 11.10.2011, בשעה 14.00, במשרד המפרק, דרך בן

 גוריון 19, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

, עו״ד, מפרק  יניב שוורצמן

 גי.אי.אנד.אר סוכנויות טקסטיל בע״מ

 (ח״פ 51-178338-3)

 (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 9.11.2011, בשעה 12.00, ברחי הלסינקי 16, תל

 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ירון אילון, עו״ד, מפרק

 פרדס כרם מהר״ל בע״מ

 (ח״פ 51-170357-1)

 (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 16.10.2011, בשעה 19.00, במושב כרם מהר״ל, לשם

 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

, מפרק  צבי פרידמן

 צוות שלמה ברקוביץ (ת״א)(2000) בע״מ

 (ח״פ 51-296223-4)

 (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 9.10.2011, בשעה 12.00, במשרדי מפרק, רחי ראול

 ולנברג 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ה ברקוביץ, מפרק מ ל  ש

 אינסנטיב - ייעוץ וניהול השקעות בע״מ

 (ח״פ 51-353366-1)

 (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 17.10.2011, בשעה 10.00, ברחי המאבק 9,

 גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 מאיר אברהם, מפרק

 פורסט טכנולוגיות ישראל בע״מ

 (ח״פ 51-322045-9)

 (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 1.11.2011, בשעה 16.00, ברחי אברהם שפירא 7,

 נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

ל טופף, מפרק א ו מ  שי ש
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 זיגוג ותריס בע״מ

 (ח״פ 51-241589-4)

 (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 25.10.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק,

 דרך העצמאות 132, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אליהו מזרחי, מפרק

 ש.נ.ד. דבש בע״מ

 (ח״פ 51-126584-5)

 (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 25.10.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רחי האילן

 51, אורות 83810, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דוד גרטל, מפרק

 ורדיקאש (ישראל) בע״מ

 (ח״פ 51-379362-0)

 (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 25.10.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רחי ראול

 ולנברג 8, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 פטריק קסטמברט, מפרק

 ערבסק בניה ושיפוצים בע״מ

 (ח״פ 51-193039-8)

 (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 25.10.2011, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רחי

 דורות ראשונים 6, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

, מפרקת רו  דורית (דבורה) כהן-אלו
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 משכנות דגון בע״מ

 (ח״פ 51-254867-8)

 (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 24.10.2011, בשעה 11.00, אצל י. זלצמן, גילת,

 קנולר, גראוס, סלומון ושותי, רחי לינקולן 20, בית רובינשטיין,

 תל אביב 67134, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יריב שי ישינובסקי, עו״ד, מפרק

 מ.ב. השקעות יזום אנרגיה בע״מ

 (ח״פ 51-242124-9)

 (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 24.10.2011, בשעה 11.00, אצל י. זלצמן, גילת,

 קנולר, גראוס, סלומון ושותי, רחי לינקולן 20, בית רובינשטיין,

 תל אביב 67134, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יריב שי ישינובסקי, עו״ד, מפרק

 מ.ב. השקעות יזום אנרגיה בע״מ

 (ח״פ 51-242124-9)

 (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 24.10.2011, בשעה 11.00, אצל י. זלצמן, גילת,

 קנולר, גראוס, סלומון ושותי, רחי לינקולן 20, בית רובינשטיין,

 תל אביב 67134, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יריב שי ישינובסקי, עו״ד, מפרק

 אמקון מבנים (1981) בע״מ

 (ח״פ 51-088426-5)

 (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 24.10.2011, בשעה 11.00, אצל י. זלצמן, גילת,

 קנולר, גראוס, סלומון ושותי, רחי לינקולן 20, בית רובינשטיין,

 תל אביב 67134, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
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 קי. אן - טי. הנדסה בע״מ

 (ח״פ 51-118185-1)

 (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 25.10.2011, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח׳

 אלכסנדר פן 21/11, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

, מפרקת  צביה פרידמן

 ל.ה.ד.ר. מבנים בע״מ

 (ח״פ 51-333907-7)

 (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 25.10.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, מושב

 בית עזרא 79285, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יחזקאל זוהר, מפרק

 פרנק חנוך ועידן טכנולוגיות מתקדמות בע״מ

 (ח״פ 51-411845-4)

 (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 9.10.2011, בשעה 16.00, ברח׳ מירון 9, קרית

 אתא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 חנוך פרנק, מפרק

 אדבר בע״מ

 (ח״פ 51-157021-0)

 (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 9.10.2011, בשעה 16.00, ברח׳ זמנהוף 19,

 חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

, מנהלת  זהבה אדלמן

 פיר 17 בע״מ

 (ח״פ 51-319655-0)

 (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 23.10.2011, בשעה 16.00, ברח׳ היצירה 21,

 פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 גדי לזר, עו״ד, מפרק

 טקסט און בע״מ

 (ח״פ 51-156119-3)

 (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 25.10.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח׳

 העמקים 67, גני תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 בוריס וטלמכר, מפרק

 בבא מציעא בע״מ

 (ח״פ 51-312502-1)

 (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 25.10.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח׳

 לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
, מפרק  ארנון פרלמן

 בונאל בע״מ

 (ח״פ 51-273040-9)

 (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 25.10.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח׳

 האורן 19/5, אופקים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אלכסנדר בונדר, מפרק
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 אייץ׳.דיץ.וידאו בע״מ

 (ח״פ 51-249029-3)

 (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 17.10.2011, בשעה 12.30, ברח׳ מנוחה ונחלה

 47, רחובות 76247, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 עמית שטקל, מפרק

 אדנטה בע״מ

 (ח״פ 51-268716-1)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.8.2011, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה זיסאפל, ת״ז

 007146053, מרח׳ ראול ולנברג 24, תל אביב, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יהודה זיסאפל, מפרק

 אדנטה בע״מ

 (ח״פ 51-268716-1)

 (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 28.12.2011, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח׳

 ראול ולנברג 24, 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 זיסאפל, מפרק

 ספיידרמד בע״מ

 (ח״פ 51-312183-0)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.8.2011, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה זיסאפל, ת״ז

 007146053, מרח׳ ראול ולנברג 24, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 מרכז ההלבשה לכל המשפחה - המרתף בע״מ

 (ח״פ 51-299039-1)

 (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 26.10.2011, בשעה 9.00, ברח׳ יחזקאל 2, בני

 ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 רחל לבקוביץ, מפרקת

 אאוט לוג בע״מ

 (ח״פ 51-347231-6)

 (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 26.10.2011, בשעה 9.00, ברח׳ אורי צבי גרינברג

 36ג, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 גבריאל קמחי, מפרק

 ג. גבי הנדסה בע״מ

 (ח״פ 51-227383-0)

 (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 25.10.2011, בשעה 9.00, ברח׳ מצדה 91, אשדוד,

 לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

ל גולן, מפרק מ ר  כ

 אייץ׳.די.וידאו בע״מ

 (ח״פ 51-249029-3)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 17.8.2011, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית שטקל, מרח׳ מנוחה

 ונחלה 47, רחובות 76247, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 עמית שטקל, מפרק
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 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.8.2011, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה זיסאפל, ת״ז

 007146053, מרח׳ ראול ולנברג 24, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יהודה זיסאפל, מפרק

 אפ-ביט בע״מ

 (ח״פ 51-273867-5)

 (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 28.12.2011, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח׳

 ראול ולנברג 24, 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 זיסאפל, מפרק

 ממפרוג׳ן בע״מ

 (ח״פ 51-301594-1)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.8.2011, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה זיסאפל, ת״ז

 007146053, מרח׳ ראול ולנברג 24, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יהודה זיסאפל, מפרק

 ממפרוג׳ן בע״מ

 (ח״פ 51-301594-1)

 (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 28.12.2011, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח׳

 ראול ולנברג 24, 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 זיסאפל, מפרק

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יהודה זיסאפל, מפרק

 ספיידרמד בע״מ

 (ח״פ 51-312183-0)

 (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 28.12.2011, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח׳

 ראול ולנברג 24, 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 זיסאפל, מפרק

 איריס סמיקונדקטורס בע״מ

 (ח״פ 51-188390-2)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

 המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.8.2011, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר זיסאפל, ת״ז

 008792566, מרח׳ ראול ולנברג 24, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 זהר זיסאפל, מפרק

 איריס סמיקונדקטורס בע״מ

 (ח״פ 51-188390-2)

 (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 28.12.2011, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח׳

 ראול ולנברג 24, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 זהר זיסאפל, מפרק

 אפ-ביט בע״מ

 (ח״פ 51-273867-5)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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 הנ״ל תתכנס ביום 28.12.2011, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח׳

 ראול ולנברג 24, 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 זיסאפל, מפרק

 נאטספירס בע״מ

 (ח״פ 51-320897-5)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.8.2011, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה זיסאפל, ת״ז

 007146053, מרח׳ ראול ולנברג 24, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יהודה זיסאפל, מפרק

 נאטספירס בע״מ

 (ח״פ 51-320897-5)

 (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 28.12.2011, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח׳

 ראול ולנברג 24, 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 זיסאפל, מפרק

 קוואליפר בע״מ

 (ח״פ 51-195864-7)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

 המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.8.2011, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר זיסאפל, ת״ז

 008792566, מרח׳ ראול ולנברג 24, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 זהר זיסאפל, מפרק

 ביוסטרקס בע״מ

 (ח״פ 51-312181-4)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.8.2011, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה זיסאפל, ת״ז

 007146053, מרח׳ ראול ולנברג 24, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יהודה זיסאפל, מפרק

 ביוסטרקס בע״מ

 (ח״פ 51-312181-4)

 (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 28.12.2011, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח׳

 ראול ולנברג 24, 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 זיסאפל, מפרק

 סטיל ביוטכנולוגיות בע״מ

 (ח״פ 51-278137-8)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.8.2011, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה זיסאפל, ת״ז

 007146053, מרח׳ ראול ולנברג 24, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יהודה זיסאפל, מפרק

 סטיל ביוטכנולוגיות בע״מ

 (ח״פ 51-278137-8)

 (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
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 א.ג. מערכות חינוך (1998) בע״מ

 (ח״פ 51-259721-2)

 (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 4.10.2011, בשעה 16.00, אצל המפרק, שד׳

 בן גוריון 21, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 משה רוני, עו״ד, מפרק

 לה מיראדה בע״מ

 (ח״פ 51-299191-0)

 (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 5.10.2011, בשעה 12.00, אצל המפרקת,

 רח׳ גלוסקין 1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 דבי סנדיק, מפרקת

 קוואליפר בע״מ

 (ח״פ 51-195864-7)

 (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 28.12.2011, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח׳

 ראול ולנברג 24, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 זהר זיסאפל, מפרק

 פג׳רין ניהול וייעוץ בע״מ

 (ח״פ 51-375289-9)

 (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 2.10.2011, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח׳

 הרימון 123, אודים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 יונה דאי, מפרק

 בפקו נכסים בע״מ

 (ח״פ 51-245370-5)

 (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 31.10.2011, בשעה 10.00, במשרדי ברץ,

 ושות׳, עורכי דין ונוטריונים, מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה

 18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אמיר רז, עו״ד, מפרק

 שלף-רדי בע״מ

 (ח״פ 51-241698-3)

 (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 10.10.2011, בשעה 10.00, במשרד עו״ד שלמה כהן

 ושות׳, צמח מפעלים אזוריים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

, עו״ד, מפרק  רם אבידן

 איתארט בע״מ

 (ח״פ 51-375290-7)

 (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 2.10.2011, בשעה 12.00, אצל המפרקת, רח׳ אל על

 14, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 סנאית דאל, מפרקת

 ר.א. מיגון בע״מ

 (ח״פ 51-312215-0)

 (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 2.10.2011, בשעה 10.00, ברח׳ התעשייה 16,

 נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 זאב שטרן, מפרק
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 קו אביר בע״מ

 (ח״פ 51-208041-7)

 (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 23.10.2011, בשעה 9.00, ברח׳ לויטן 8, תל

 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 עדי אביר, מפרק

 בני משה לינדבסקי בע״מ

 (ח״פ 51-057729-9)

 (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 23.10.2011, בשעה 9.00, ברח׳ גוטמן 4, פתח תקוה,

 לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 אביבה לינדבסקי, מפרקת

 אל. אל. מערכות מידע בע״מ

 (ח״פ 51-113552-7)

 (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 23.10.2011, בשעה 9.00, בדרך בן צבי 84, תל

 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
ן שורץ, מפרק  אמנו

 ב.י.ר. מטל בע״מ

 (ח״פ 51-264502-9)

 (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 23.10.2011, בשעה 9.00, ברח׳ סגל 11, חדרה, לשם

 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 נדז׳דה שמרייבסקי, מפרק

 שלף-מייד בע״מ

 (ח״פ 51-241697-5)

 (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 10.10.2011, בשעה 9.30, במשרד עו״ד שלמה

 כהן, בצמח מפעלים אזוריים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

, עו״ד, מפרק  רם אבידן

 רב טקטיקן בע״מ

 (ח״פ 51-241702-3)

 (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 10.10.2011, בשעה 9.00, במשרד עו״ד שלמה כהן

 ושות׳, צמח מפעלים אזוריים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

, עו״ד, מפרק  רם אבידן

 סיגורה שרותים ואחזקה בע״מ

 (ח״פ 51-213376-0)

 (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 23.10.2011, בשעה 9.00, ברח׳ הנשיא 6, גן

 יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ניסים סיגורה, מפרק

 אברל ייעוץ ופיתוח בע״מ

 (ח״פ 51-317376-5)

 (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 23.10.2011, בשעה 9.00, ברח׳ זיסמן 14, רמת

 גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 ישראל הראל, מפרק
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 עתידונים בע״מ

 (ח״פ 51-231397-4)

 (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 יום מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, במשרד

 עורכי דין פרימר גלמן ושות׳, הגן הטכנולוגי מלחה, בניין 1,

 כניסה ב׳, קומה א׳, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

, מפרק  נח פרלמן

 ס.מ.א.מ. מדע רפואי מתקדם בע״מ

 (ח״פ 51-350842-4)

 (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 10.11.2011, בשעה 13.00, במשרדי מפרק החברה,

 רח׳ יצחק שדה 34, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אודי זוהר, עו״ד, מפרק

 לנטופ מערכות בע״מ

 (ח״פ 51-246040-3)

 (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 30.10.2011, בשעה 12.00, במשרד עו״ד

̂, רח׳ מנחם בגין 52, , 12קומה תל אביב, לשם הגשת [1X13! 

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.
 אלי קליימן, עו״ד, מפרק

 נוה הדר בע״מ

 (ח״פ 51-025461-8)

 (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 10.10.2011, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק,

 רח׳ מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 נתן שטיינברג, עו״ד, מפרק

 א.ב ניו מדיטק מחקר פיתוח ושווק בע״מ

 (ח״פ 51-230424-7)

 (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 15.10.2011, בשעה 10.00, ברח׳ ויצמן 2,

 תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 טל קפלן, עו״ד, מפרקת

 באומן-בר-ריבנאי קיו אנד קיו בע״מ

 (ח״פ 51-411100-4)

 (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 23.10.2011, בשעה 12.00, במשרדי עו״ד

 לאמעי סידר רהט צידון פינק - עורכי דין ונוטריונים, דרך

 השלום 53, בית הורד, קומה 23, גבעתיים 53454, לשם הגשת

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

ן פוגל, עו״ד, מפרק  אלו
 פ.ר.אסטרוי מדיקל קייר בע״מ

 (ח״פ 51-152160-1)

 (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 11.10.2011, בשעה 10.30, אצל המפרק, רח׳

 רמב״ן 11, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ל בקר, עו״ד, מפרק א ו מ  ש

6303 

 בפטק נכסים בע״מ

 (ח״פ 51-245368-9)

 (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 31.10.2011, בשעה 10.00, במשרדי ברץ,

 ושות׳, עורכי דין ונוטריונים, מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה

 18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אמיר רז, עו״ד, מפרק
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 הקרב חברה לבניה בע״מ

 (ח״פ 51-360622-8)

 (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 23.10.2011, בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין

 ליאון פייג ושות׳, דרך עכו 47, בית שילה, קומה 3, קרית מוצקין

 26367, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ניר חזות, עו״ד, מפרק

 צרויה טכנולוגיות בע״מ

 (ח״פ 51-410577-4)

 (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 23.10.2011, בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין

 ליאון פייג ושות׳, דרך עכו 47, בית שילה, קומה 3, קרית מוצקין

 26367, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ניר חזות, עו״ד, מפרק

 פוליניקיס 1995 בע״מ

 (ח״פ 51-223804-9)

 (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 23.10.2011, בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין

 ליאון פייג ושות׳, דרך עכו 47, בית שילה, קומה 3, קרית מוצקין

 26367, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ניר חזות, עו״ד, מפרק

 גאו מכניקה, קרקע והנדסת ביסוס בע״מ

 (ח״פ 51-157034-3)

 (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 23.10.2011, בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין

 ליאון פייג ושות׳, דרך עכו 47, בית שילה, קומה 3, קרית מוצקין

 26367, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 ניר חזות, עו״ד, מפרק

 שמפניה 5 בע״מ

 (ח״פ 51-329684-8)

 (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 3.11.2011, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח׳

 זמנהוף 26, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רונן זינגר, עו״ד, מפרק

 בקרה גיאוטכנית בע״מ

 (ח״פ 51-336410-9)

 (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 23.10.2011, בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין

 ליאון פייג ושות׳, דרך עכו 47, בית שילה, קומה 3, קרית מוצקין

 26367, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ניר חזות, עו״ד, מפרק

 איידיאטק - רעיונות וטכנולוגיה בע״מ

 (ח״פ 51-191532-4)

 (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 23.10.2011, בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין

 ליאון פייג ושות׳, דרך עכו 47, בית שילה, קומה 3, קרית מוצקין

 26367, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ניר חזות, עו״ד, מפרק

 מ. דן שרותי הובלה ונמל בע״מ

 (ח״פ 51-273016-9)

 (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 23.10.2011, בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין

 ליאון פייג ושות׳, דרך עכו 47, בית שילה, קומה 3, קרית מוצקין

 26367, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 ניר חזות, עו״ד, מפרק

 6304 ילקוט הפרסומים 6288, א׳ באלול התשע״א, 31.8.2011



 רעם שרותי נמל בע״מ

 (ח״פ 51-304196-2)

 (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 23.10.2011, בשעה 12.30, במשרד עורכי הדין

 ליאון פייג ושות׳, דרך עכו 47, בית שילה, קומה 3, קרית מוצקין

 26367, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ניר חזות, עו״ד, מפרק

 המגוף ליטושים בע״מ

 (ח״פ 51-256467-5)

 (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 23.10.2011, בשעה 16.00, במשרד עורכי הדין

 ליאון פייג ושות׳, דרך עכו 47, בית שילה, קומה 3, קרית מוצקין

 26367, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 ניר חזות, עו״ד, מפרק

 א.ע. רוזנברג השקעות בע״מ

 (ח״פ 51-348216-6)

 (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 23.10.2011, בשעה 14.30, במשרד עורכי הדין

 ליאון פייג ושות׳, דרך עכו 47, בית שילה, קומה 3, קרית מוצקין

 26367, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ניר חזות, עו״ד, מפרק

 תומר טכנולוגיות תקשוב בע״מ

 (ח״פ 51-231778-5)

 (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 23.10.2011, בשעה 13.30, במשרד עורכי הדין

 ליאון פייג ושות׳, דרך עכו 47, בית שילה, קומה 3, קרית מוצקין

 26367, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 ניר חזות, עו״ד, מפרק

 אריה גרין חומרי בנין בע״מ

 (ח״פ 51-172273-8)

 (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 23.10.2011, בשעה 8.30, במשרד עורכי הדין

 ליאון פייג ושות׳, דרך עכו 47, בית שילה, קומה 3, קרית מוצקין

 26367, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ניר חזות, עו״ד, מפרק

 פוליניקיס ייזום וסחר בע״מ

 (ח״פ 51-222648-1)

 (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 23.10.2011, בשעה 1130, במשרד עורכי הדין

 ליאון פייג ושות׳, דרך עכו 47, בית שילה, קומה 3, קרית מוצקין

 26367, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ניר חזות, עו״ד, מפרק

 קל-בם קבלנים לעבודות מתכת בע״מ

 (ח״פ 51-051758-4)

 (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 23.10.2011, בשעה 9.00, במשרד עורכי הדין

 ליאון פייג ושות׳, דרך עכו 47, בית שילה, קומה 3, קרית מוצקין

 26367, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ניר חזות, עו״ד, מפרק

 המגוף חיפה 01 בע״מ

 (ח״פ 51-306047-5)

 (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 23.10.2011, בשעה 13.00, במשרד עורכי הדין

 ליאון פייג ושות׳, דרך עכו 47, בית שילה, קומה 3, קרית מוצקין

 26367, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ניר חזות, עו״ד, מפרק
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 שרון ויואב בע״מ

 (ח״פ 51-337198-9)

 (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 30.10.2011, בשעה 11.00, במשרד איתן מהולל -

 עורכי דין ועורכי פטנטים, רח׳ אבא אבן 10, הרצליה, לשם

 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 יובל סרנגה, מפרק

 לוז מחשבים בע״מ

 (ח״פ 51-187066-9)

 (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 10.10.2011, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח׳

 גני טל, הושעיה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ן לוז, מפרק  אלו

 דנס לנד בע״מ

 (ח״פ 51-373194-3)

 (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 1.11.2011, בשעה 10.00, ברח׳ המייסדים 28,

 רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 סלומון ז׳אנין, מפרק

 גושן ש. נכסים בע״מ

 (ח״פ 51-347873-5)

 (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 30.10.2011, בשעה 16.00, ברח׳ היצירה 10,

 רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
ה בהרב, מפרק מ ל  ש

 עוף גיל-דן בע״מ

 (ח״פ 51-353413-1)

 (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 23.10.2011, בשעה 8.00, במשרד עורכי הדין

 ליאון פייג ושות׳, דרך עכו 47, בית שילה, קומה 3, קרית מוצקין

 26367, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ניר חזות, עו״ד, מפרק

 גי.וי.איי. בע״מ

 (ח״פ 51-402651-7)

 (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 23.10.2011, בשעה 15.30, במשרד עורכי הדין

 ליאון פייג ושות׳, דרך עכו 47, בית שילה, קומה 3, קרית מוצקין

 26367, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ניר חזות, עו״ד, מפרק

 ״יובל״ תנאים סוציאלים בע״מ

 (ח״פ 51-306767-8)

 (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 23.10.2011, בשעה 15.00, במשרד עורכי הדין

 ליאון פייג ושות׳, דרך עכו 47, בית שילה, קומה 3, קרית מוצקין

 26367, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 ניר חזות, עו״ד, מפרק

 עדי וגל בע״מ

 (ח״פ 51-337199-7)

 (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 30.10.2011, בשעה 11.00, במשרד איתן מהולל -

 עורכי דין ועורכי פטנטים, רח׳ אבא אבן 10, הרצליה, לשם

 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 יובל סרנגה, מפרק
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 בתיה ויוסף בע״מ

 (ח״פ 51-337200-3)

 (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 30.10.2011, בשעה 11.00, במשרד איתן מהולל -

 עורכי דין ועורכי פטנטים, רח׳ אבא אבן 10, הרצליה, לשם

 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 יובל סרנגה, מפרק

 יונתן ומאיה בע״מ

 (ח״פ 51-337197-1)

 (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 30.10.2011, בשעה 11.00, במשרד איתן מהולל -

 עורכי דין ועורכי פטנטים, רח׳ אבא אבן 10, הרצליה, לשם

 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 יובל סרנגה, מפרק

 מוביז פתרונות תוכנה בע״מ

 (ח״פ 51-404808-1)

 (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 16.10.2011, בשעה 10.00, ברח׳ האלה 4,

 טירת הכרמל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ברק פרג׳ון, מפרק

 תרדיון שיווק ומסחר בע״מ

 (ח״פ 51-367274-1)

 (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 25.10.2011, בשעה 10.00, במשרד המפרק,

 רח׳ הנמל 33, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רועי פלר, עו״ד, מפרק

6307 

 טיטן גלובל טרייד בע״מ

 (ח״פ 51-384039-7)

 (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 15.11.2011, בשעה 12.00, ברח׳ אברהם גירון 6,

 יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ולדימיר בליאק, מפרק

 קומר - מסחור רעיונות בע״מ

 (ח״פ 51-428015-5)

 (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 13.10.2011, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח׳ שפירא

 73, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

, מפרק  בני שלו

 ש.א המרכז הישראלי למיגון בע״מ

 (ח״פ 51-244049-6)

 (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 10.10.2011, בשעה 12.00, ברח׳ פינסקר 9,

 ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ל יעקובי, מפרק ו א  ש

 אביטל איתן בע״מ

 (ח״פ 51-440136-3)

 (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 30.10.2011, בשעה 11.00, במשרד איתן מהולל -

 עורכי דין ועורכי פטנטים, רח׳ אבא אבן 10, הרצליה, לשם

 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 יובל סרנגה, מפרק
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 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 אסף יצחקי, מפרק

 כעשב השדה בע״מ

 (ח״פ 51-212461-1)

 (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 24.10.2011, בשעה 12.00, בדרך בר יהודה

 147, נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ברוך סירוטה, רו״ח, מפרק

 אי.איי.טי.אס. פתרונות טכנולוגיים בע״מ

 (ח״פ 51-365264-4)

 (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 23.10.2011, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח׳

 תרשיש 99, שוהם, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 נועם ענבל, מפרק

 אחים סרוסי חברה לבנין בע״מ
 (ח״פ 51-085299-9)

 א.א.ש. סרוסי בע״מ
 (ח״פ 51-170015-5)

 א.ח.ה. סרוסי ביצוע עבודות בע״מ
 (ח״פ 51-208371-8)

 מגדל סרוסי חב׳ לבנין 1987 בע״מ

 (ח״פ 51-120965-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של כל אחת

 מהחברות הנ״ל תתכנס ביום 7.12.2011, בשעה 9.00, אצל

 המפרק, רח׳ הולנד 24, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

 חיים סרוסי, מפרק

 קי.סי.אס קפיטל בע״מ

 (ח״פ 51-372593-7)

 (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 7.12.2011, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח׳ קלאוזנר

 3, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 טל וינר-קינן, מפרק

 שא. מפ. ייזום ניהול וביצוע פרוייקטים בע״מ

 (ח״פ 51-400401-9)

 (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 30.10.2011, בשעה 20.00, אצל המפרק, רח׳

 היוגב 2, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ף ארליך, מפרק ח  ש

 י. ג. אלונקס השקעות בע״מ

 (ח״פ 51-311028-8)

 (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 10.10.2011, בשעה 10.00 ברח׳ הארבעה 21,

 תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 עומר אשכנזי, עו״ד, מפרק

 גבעת הילדים - בן דרור בע״מ

 (ח״פ 51-272257-0)

 (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 11.10.2011, בשעה 8.00, ברח׳ הקשת 11,

 טקמטורו בע״מ

 (ח״פ 51-087430-8)

 (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 16.10.2011, בשעה 15.00, ברח׳ ה׳ באייר 64, תל
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 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 מיכאל גבע, מפרק

 ורד שירותים רפואיים בע״מ

 (ח״פ 51-093487-0)

 (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 1.11.2011, בשעה 17.00, במשרד עורכי דין

- דוד, סרוסי, סול, רח׳ אחד העם 38, תל אביב, לשם הגשת

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 מאיר גלר, מפרק

 קורקס דירות (כ.ס. 10 א׳) בע״מ

 (ח״פ 51-101621-4)

 (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 15.12.2011, בשעה 10.00, בדרך מנחם בגין

 48, מגדלי אביב, קומה 3, 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 שמעוני, עו״ד, מפרק

 בי לייט (מוצרי צריכה ואופנה) בע״מ

 (ח״פ 51-284303-8)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה ל פירוק מרצו  הודעה ע

ת כושר פירעון) ר ה צ ן עם ה  סופית (בפירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 26.4.2011, התקבלה החלטה במניין

 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אהוד גולן, מרח׳

 ניצנים 39, ת״ד 1005, מגדל העמק, טל׳ 077-4490059, למפרק
 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש
 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 4.10.2011, בשעה

 19.00, אצל המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של

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

 אהוד גולן, עו״ד, מפרק

 אבן יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 זיוה בן דרור, מפרקת

 מרינה שיווק ביצים בע״מ

 (ח״פ 51-386094-0)

 (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 23.10.2011, בשעה 10.00, אצל המפרקת,

 מושב מעונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אוריאן שטרית, עו״ד, מפרקת

 א. רמון תעשיות תכנה בע״מ

 (ח״פ 51-203850-6)

 (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 23.10.2011, בשעה 11.00, אצל אביאל,

 רומנוב, משעל - משרד עורכי דין, רח׳ חומה ומגדל 16, תל

 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 עילי אביאל, עו״ד, מפרק

 אי.אי.די.אייאר בע״מ

 (ח״פ 51-405338-8)

 (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 1.11.2011, בשעה 14.00, במשרד המפרק,

 רח׳ הארבעה 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שריאל זומר, עו״ד, מפרק

 מ.מ. מש׳ גבע בע״מ

 (ח״פ 51-296727-4)

 (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 25.10.2011, בשעה 12.00, במשרד עורכי

 הדין ירום-לם, רח׳ קויפמן 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי
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 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 4.12.2011, בשעה

 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של

 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

, מפרק  אביב גלעדי

 טלעמי נאמנות בע״מ

 (ח״פ 51-321713-3)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה ל פירוק מרצו  הודעה ע

ת כושר פירעון) ר ה צ ן עם ה  סופית (בפירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת

 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 8.8.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית קפלן, מרח׳ התע״ש

 20, כפר סבא 44425, טל׳ 09-7679844, למפרק החברה.

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

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 8.12.2011, בשעה
 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 עמית קפלן, מפרק

 פתרונות טבעיים בע״מ

 (ח״פ 51-422556-4)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה ל פירוק מרצו  הודעה ע

ת כושר פירעון) ר ה צ ן עם ה  סופית (בפירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.8.2011, התקבלה החלטה במניין

 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל קופרמן, מרח׳ יפו

 97/822, ירושלים, טל׳ 02-6234587, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש
 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 11.12.2011,
 בשעה 10.00, במשרדי חברתון בע״מ, רח׳ יפו 97, משרד 822,

 ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רחל קופרמן, מפרקת

 ננולאב בע״מ

 (ח״פ 51-291072-0)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה ה על פירוק מרצו ע ד ו  ה

ת כושר פירעון) ר ה צ ן עם ה  סופית (בפירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת

 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של

 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 10.2.2011, התקבלה החלטה במניין

 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אהוד גולן, מרח׳

 ניצנים 39, ת״ד 1005, מגדל העמק, טל׳ 077-4490059, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 4.10.2011, בשעה
 10.30, אצל המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אהוד גולן, עו״ד, מפרק

 אבגל מדיה ותקשורת (1999) בע״מ

 (ח״פ 51-281746-1)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה ה על פירוק מרצו ע ד ו  ה

ת כושר פירעון) ר ה צ ן עם ה  סופית (בפירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 4.8.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביב גלעדי, מרח׳ המדע

 3, הרצליה, טל׳ 09-9665000, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 4.12.2011, בשעה
 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אביב גלעדי, מפרק

 ב.א.ת. ספורט אינטרנשיונל בע״מ

 (ח״פ 51-259626-3)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה ה על פירוק מרצו ע ד ו  ה

ת כושר פירעון) ר ה צ ן עם ה  סופית (בפירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת

 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 4.8.2011, התקבלה החלטה במניין

 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביב גלעדי, מרח׳ המדע
 3, הרצליה, טל׳ 09-9665000, למפרק החברה.
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 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 28.12.2011,

 בשעה 16.30, במשרדי המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח

 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 יוסי דרור, עו״ד, מפרק

 זלרק אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-349041-7)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה ל פירוק מרצו  הודעה ע

ת כושר פירעון) ר ה צ ן עם ה  סופית (בפירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת

 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 7.8.2011, התקבלה החלטה
 במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב רוזוב, ת״ז
 024162661, במשרד גולדברג פרושן ושות׳, רח׳ יבנה 31, תל אביב,

 למפרק החברה.

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

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.12.2011,
 בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 זאב רוזוב, מפרק

 מגניפיסנט פתרונות מחשוב בע״מ

 (ח״פ 51-301525-5)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרקת והודעה על כינוס ה על פירוק מרצו ע ד ו  ה

ת כושר פירעון) ר ה צ ן עם ה  אסיפה סופית (בפירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2.8.2011, התקבלה החלטה במניין

 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל עמוסי, ת״ז

 003656949, מרח׳ קיש 26, פתח תקוה, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.12.2011,
 בשעה 9.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח

 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
 החברה.

 רחל עמוסי, מפרקת

6311 

 פ.מ.ב. סער הנדסה (1989) בע״מ

 (ח״פ 51-135244-5)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה ה על פירוק מרצו ע ד ו  ה

ת כושר פירעון) ר ה צ ן עם ה  סופית (בפירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת

 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של

 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 9.8.2011, התקבלה החלטה

 במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס בן-צבי,

 ת״ז 042521948, מרח׳ אסתר המלכה 12, ראשון לציון 75708, טל׳

 03-9621094, פקס׳ 03-513664, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 27.12.2011,
 בשעה 11.30, אצל המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

, מפרק צבי ־  פנחס בן

 ד.ח. צפון ערוצי הנדסה בע״מ

 (ח״פ 51-264500-3)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה ה על פירוק מרצו ע ד ו  ה

ת כושר פירעון) ר ה צ ן עם ה  סופית (בפירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 5.8.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד היתם דראושה,
 ברח׳ ראשי, כפר אכסאל 16920, טל׳ 050-5569693, למפרק החברה.

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

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 27.12.2011,
 בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח

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

 החברה.

 היתם דראושה, עו״ד, מפרק

 רכב אנא בע״מ

 (ח״פ 51-116027-7)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה ה על פירוק מרצו ע ד ו  ה

ת כושר פירעון) ר ה צ ן עם ה  סופית (בפירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של

 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 7.8.2011, התקבלה החלטה

 במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יוסי דרור,
 מרח׳ אוסישקין 9, רמת השרון 47210, טל׳ 050-5331616, פקס׳

 03-6811470, למפרק החברה.
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 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 29.12.2011,

 בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח

 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 צביקה גרוס, מפרק

 אבידן (ק.ה.) תעשיות תאורה בע״מ

 (ח״פ 51-204132-8)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה ל פירוק מרצו  הודעה ע

ת כושר פירעון) ר ה צ ן עם ה  סופית (בפירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של

 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 17.8.2011, התקבלה החלטה במניין

 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, מרח׳ בגין
 5/3, יהוד 56478, טל׳ 052-2314484, למפרק החברה.

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

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 27.12.2011,
 בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.
 צביקה גרוס, מפרק

 דלמטיקס בע״מ

 (ח״פ 51-415559-7)

 (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 27.10.2011, בשעה 17.30, במשרדי המפרק,

 רח׳ הדולב 3, גבעון החדשה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אלי חסון, עו״ד, מפרק

 קרן חי לנפגעי טרור בע״מ

 (ח״פ 51-230206-8)

 (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 20.10.2011, בשעה 10.00, בשדרות המגינים

 64, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 משה ליפשיץ, עו״ד, מפרק

 ילקוט הפרסומים 6288, א׳ באלול התשע״א, 31.8.2011

 ח.צ. בטיחות (2009) בע״מ

 (ח״פ 51-429844-7)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה ה על פירוק מרצו ע ד ו  ה

ת כושר פירעון) ר ה צ ן עם ה  סופית (בפירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת

 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של

 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 8.8.2011, התקבלה החלטה במניין

 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד נעם אוקס, מרח׳

 האלון 18, כפר הנגיד, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 8.1.2012, בשעה
 9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של

 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 נעם אוקס, עו״ד, מפרק

 עו״ד איוס מוטי בע״מ

 (ח״פ 51-427824-1)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה ה על פירוק מרצו ע ד ו  ה

ת כושר פירעון) ר ה צ ן עם ה  סופית (בפירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 19.7.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מוטי איוס, מרח׳ בן

 יהודה 1, ת״ד 2536, ירושלים, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 22.10.2011,
 בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
 החברה.

 מוטי איוס, עו״ד, מפרק

 אבידן (קדם-הרץ) בע״מ

 (ח״פ 51-203191-5)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה ה על פירוק מרצו ע ד ו  ה

ת כושר פירעון) ר ה צ ן עם ה  סופית (בפירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת

 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של

 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 18.8.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, מרח׳ בגין

 5/3, יהוד 56478, טל׳ 052-2314484, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
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