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תיקון תקנון הכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

לפי סעיף 155 לתקנון הכנסת1, מתפרסם בזה תיקון לתקנון 
הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום         כ"א בשבט התשע"ב 

)14 בפברואר 2012(:

תיקון סעיף 20

הממשלה  "ראש  במקום  הכנסת,  לתקנון  20)ג(  בסעיף   .1
יבוא  ובסופו  יתקיים"  הממשלה,  "ראש  יבוא  ויתקיים" 
"ובסופו תצביע הכנסת על הודעת ראש הממשלה ולאחר 

מכן על ההצעה להביע אי–אמון בממשלה."

תיקון סעיף 32

בסעיף 32 לתקנון הכנסת -  .2

בכותרת השוליים, בסופה יבוא "והבעת אמון בממשלה";  )1(

הרגילה  הכנסת  "בישיבת  אחרי  )א(,  קטן  בסעיף   )2(
הראשונה" יבוא "בתקופת כנס הכנסת" ואחרי "לישיבת 

הכנסת הרגילה" יבוא "בתקופת כנס הכנסת".

תיקון סעיף 44

הכנסת  "בישיבת  אחרי  הכנסת,  לתקנון  44)ה()1(  בסעיף   .3
הרגילה הראשונה" יבוא "בתקופת כנס הכנסת".

תיקון סעיף 63

בסעיף 63 לתקנון הכנסת -  .4

הכנסת  נציג  "הושעה  יבוא  בסופו  )ב(,  קטן  בסעיף   )1(
אחר  נציג  הכנסת  תבחר  מכהונתו,  מינויים  בוועדת 
במקומו לתקופת ההשעיה בדרך האמורה בסעיף 62.";

בסעיף קטן )ד()2(, בסופו יבוא "והכנסת תבחר נציג אחר   )2(
במקומו לתקופת ההשעיה בדרך האמורה בסעיף 62;".

תיקון סעיף 83

חוק  "הצעת  במקום  הכנסת,  לתקנון  83)ג()1(  בסעיף   .5
" הצעת חוק ממשלתית -  ממשלתית - הממשלה" יבוא 

גם הממשלה".

תיקון סעיף 88

בסעיף 88)ב( לתקנון הכנסת, אחרי "הצעת חוק ממשלתית   .6
-" יבוא "גם לפי".

תיקון סעיף 90

בסעיף 90 לתקנון הכנסת -  .7

"רשאי לנמק"  יבוא  "ינמק"  )ב()1(, במקום  בסעיף קטן   )1(
ובסופו יבוא "נרשמה הסתייגות בשם שר או סגן שר, 
רשאי לנמקה אחד השרים, סגן השר המסתייג או סגן 

השר שמינה השר המסתייג;";

בסעיף קטן )ז(, במקום "שהגיש את ההסתייגות" יבוא   )2(
"כאמור בסעיף קטן )ב(".

תיקון סעיף 91

בסעיף 91)ג( לתקנון הכנסת, במקום "או תציע" יבוא "ואם   .8
הוחזרה הצעת החוק כולה - הוועדה רשאית גם להציע".

כ"א בשבט התשע"ב )14 בפברואר 2012(
)חמ 864—3(  

ראובן רובי ריבלין  
יושב ראש הכנסת  __________

1  י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"ב, עמ' 1254.

הודעה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   )4(6 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיע שהרכב הוועדה לבחירת שופטים2, 
נשיאת   - ביניש  דורית  "השופטת  במקום  כדלקמן:  השתנה 
בית המשפט העליון" יבוא "השופט אשר גרוניס - נשיא בית 
יבוא  חבר"   - גרוניס  אשר  "השופט  ובמקום  העליון"  המשפט 

"השופטת עדנה ארבל - חברה".

ו' באדר התשע"ב )29 בפברואר 2012(
)חמ 814—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 4377; התש"ע, עמ' 2364.

מינוי חברי ועדה לפטור מאגרות  :

לפי תקנות הדיינים )אגרות(, התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)א( לתקנות הדיינים )אגרות(, 
התשי"ז-11957, אני ממנה את עובדי בתי הדין הרבניים המנויים 
בטור א' להלן לחברי הוועדה לעניין מתן פטור מתשלום אגרות 

)להלן - הוועדה( בבתי הדין הרבניים המנויים בטור ב':

המקוםהשם

הרב נפתלי אלמשעלי
מירי קיסוס

צפת

הרב שלמה דידי
איילת עזר

טבריה

הרב מנשה מילר
הרב יצחק היקינד

נפתלי ויינר

חיפה

הרב יהושע כ"ץ
יגאל פלפלי

נתניה

הרב רפאל כהן
אברהם ולצר

יצחק ניסן
ליאור שרעבי

תל אביב

הרב משה הלוי
הרב ישראל וייזר
בתיה שטיינברג

פתח תקוה

הרב בנימין שונים
הרב יצחק אפשטיין

מיטל טויטו

הגדול

משה ביטון
אשר כהן

שרה מגורי

ירושלים

הרב חנוך גרנביץ
שמואל גפנר
יהודה דוקס

רחובות

הרב יעקב בן חמו
יחזקאל סיילס
אסתר שקרצי

אשדוד

__________
1  ק"ת התשי"ז, עמ' 1580.



2949 ילקוט הפרסומים 6388, י"ג באדר התשע"ב, 7.3.2012

המקוםהשם

הרב אברהם פרץ
הרב שמשון משה

מנחם עיני

אשקלון

הרב יצחק דהן
ניקול מורנו

גרגורי שצמן

באר שבע

הרבניים2  הדין  בבתי  הוועדה  חברי  של  קודמים  מינויים 
- בטלים.

כ' בשבט התשע"ב )13 בפברואר 2012(
)חמ 259—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

2  י"פ התשס"ז, עמ' 2171.

מינוי עוזרי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1 
המסים  רשות  עובדי  מינוי  על  מודיע  אני  הפקודה(,   - )להלן 
בישראל, ששמותיהם מפורטים להלן, לשמש עוזרי פקיד שומה 

לעניין סעיפים 145, 150, 151 ו–152 לפקודה:
מס' זהות ________________________השם 

036010403 דוד גבאי 
042838821 עדי סולומון 
032046377 מנחם וולף 
034833590 מורן אלקובי 
026325472 חליל אשרף 
027593987 דראר אבו בכר 
022418537 רן שוסטר קרל 
022718787 רחל בן שושן 
023982408 אורלי עמר 
031170020 משה פרץ 
058016809 אביבה כהן 
038567251 ששון לוי 
013378617 עמית קרן 
049849920 פרנק שמואלי 

תוקף המינוי יפוג מייד עם פרישתו של כל אחד מהמנויים לעיל.
ב' בטבת התשע"ב )28 בדצמבר 2011(

)חמ 171—3(  
יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

הסמכה 
לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, 
התשכ"א-1961, ולפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, 

התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה1, סעיף 
48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-21961, וסעיף 97 
אני  התשכ"ג-31963,  ורכישה(,  )שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק 

מסמיך את עובדי משרד האוצר המפורטים להלן, שהם פקידי 
שומה המועסקים בביצוע הפקודה והחוקים האמורים, לערוך 
חקירות או חיפושים לשם מניעת עבירות על אותם חיקוקים 
גילוין, ולצורך כך יהיו רשאים להשתמש בסמכויות  או לשם 

שבאותם חיקוקים:
מס' זהות            שם   

056575400 סבג  איילה    
057741472 רג'ואן רונית     
069443596 פטילון  אילנה   
023627854 גבע גיל    

 31( התשע"ד  בטבת  כ"ח  יום  עד  זו  הסמכה  של  תוקפה 
בדצמבר 2013( וכל עוד מקבלי ההסמכה זו משמשים בתפקידם.

י"ג בשבט התשע"ב )6 בפברואר 2012(
)חמ 2521—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  __________

3  ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשס"ח, עמ' 202.

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
ופיתוח  החקלאות  משרד  עובדי  את  בזה  מרשה  אני  )עדות(1, 
בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  הכפר, 
והתקנות  והצווים   ,21937 הדיג,  פקודת  על  עבירות  לביצוע 

שהותקנו על פיה:

 מס' זהות     השם

068302140דניאל בן יעיש  

014375042ישראל סטולוב 

059117333מאיר יפרח 

059115113משה אלמוג 

022001762 עוז גופמן

029608825 גיא שונק 

חגי נויברגר

שאדי ח'ליל 

038464079

039605043

 31( התשע"ד  בטבת  כ"ח  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
בדצמבר 2013( וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם 

האמורה.

כ' בשבט התשע"ב )13 בפברואר 2012(
)חמ 279—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  __________

1  חוקי א"י, כרך א', עמ' )ע( 439 )א( 467.

2  ע"ר 667, תוס' 1, עמ' )ע( 137 )א( 157.

הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2012
לפי תקנות רואי חשבון, התשט"ז-1955

התשט"ז-11955,  חשבון,  רואי  לתקנות   4 לתקנה  בהתאם 
מודיעים בזה כי בחינות מועצת רואי חשבון למועד אביב 2012 

יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:
__________

1  ק"ת התשט"ז, עמ' 34.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

2  ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשכ"ד, עמ' 91.
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       התאריך         הנושא

בחינות ביניים חלק א':

י"ד באייר התשע"במבוא לחשבונאות

)6 במאי 2012(

כ"ה באייר התשע"במשפט עסקי

)17 במאי 2012(

 בחינות ביניים חלק ב':

י"ד באייר התשע"בכלכלה
)6 במאי 2012(

ח' בסיוון התשע"ביסודות ביקורת החשבונות
)29 במאי 2012(

כ"א באייר התשע"בתמחיר וחשבונאות ניהולית
)13 במאי 2012(

בחינות סופיות חלק א':

ה' בתמוז התשע"בסטטיסטיקה
)25 ביוני 2012(

ב' בסיוון התשע"בחשבונאות פיננסית
ׁ)23 במאי 2012(

י"א בתמוז התשע"בדיני תאגידים ומסחר
)1 ביולי 2012(

כ"ה באייר התשע"במימון
)17 במאי 2012(

ט"ז בסיוון התשע"בטכנולוגיות מידע
)6 ביוני 2012(

ט' בסיוון התשע"בדיני מסים א'
ׁ)30 במאי 2012(

בחינות סופיות חלק ב':

תמחיר וחשבונאות ניהולית 
מתקדמת

י"ד בסיוון התשע"ב
)4 ביוני 2012(

חשבונאות פיננסית 
מתקדמת 

כ"ב בתמוז התשע"ב
)12 ביולי 2012(

ח' בתמוז התשע"בדיני מסים ב'
)28 ביוני 2012(

ביקורת חשבונות ובעיות 
ביקורת מיוחדות

ה' באב התשע"ב
)24 ביולי 2012(

הבחינות יתקיימו בבנייני האומה בירושלים, למעט הבחינה 
בנושא טכנולוגיית מידע שתיערך במכללת רמת גן.

שניתן  טופס  גבי  על  ורק  אך  תתבצע  לבחינות  ההרשמה 
להשיגו:

עומר,  בית   ,22 הדפוס  בית  רח'  המועצה,  במזכירות   - 
קומה 4, ירושלים;

בלשכת רואי חשבון בישראל, רח' מונטיפיורי 1, תל אביב;  -
בן  חיפה,  אילן,  בר  אביב,  תל  ירושלים,  באוניברסיטאות:   -

גוריון ובאוניברסיטה הפתוחה; 

במכללות: מדרשת רופין, קרית אונו, המכללה האקדמית   -
למינהל בראשון לציון ובמרכז הבין–תחומי-הרצליה.

ניתן להירשם לבחינות המועצה דרך אתר האינטרנט, בכתובת: 
.www.justice.gov.il

על המעוניינים לגשת לבחינות למלא את הטופס האמור 
חלק הקבלה שבו, המעיד  הדואר את  בבנק  להחתים  לפרטיו, 
 ,34357 ת"ד  המועצה,  למזכירות  ולשלחו  האגרה  תשלום  על 
ירושלים 91342; מי שזו בקשתו הראשונה ומי ששינה סטטוס 
לימודים ימלא, נוסף על טופס בקשה לגשת לבחינה, גם טופס 

פרטים אישיים, שניתן להורידו באתר האינטרנט.
ביניים  א',  חלק  ביניים  לבחינות  לגשת  שבקשתו  נבחן 
עד  המועצה  במזכירות  תימצא  לא  א',  חלק  וסופיות  ב'  חלק 
לגשת  יורשה  לא   ,)2012 במרס   25( התשע"ב  בניסן  ב'  יום 
ב'  סופיות  לבחינות  לגשת  שבקשתו  נבחן  אלה;  לבחינות 
התשע"ב באייר  כ"א  יום  עד  המועצה  במזכירות  תימצא   לא 

שהגיש  מי  אלה;  לבחינות  לגשת  יורשה  לא   ,)2012 במאי   13(
ערר על תוצאות בחינות סופיות ב' יירשם לבחינות מועד אביב 
במאי   13( התשע"ב  באייר  כ"א  יום  עד  הרשמה  במועד   2012
2012(, כאמור לעיל, ואם נתקבל עררו, תוחזר לו אגרת הבחינה 

שהוא פטור מלשוב ולהיבחן בה.
האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א', ביניים 
וסופיות חלק א', היא 398 שקלים חדשים לכל נושא,  ב'  חלק 

ולבחינות סופיות חלק ב' היא 733 שקלים חדשים לכל נושא.

תוספות זמן בבחינה

נבחנים שהם עולים חדשים, עד 10 שנים בארץ, יהיו זכאים   )1(
בבחינות  חלק  לכל  שעה  בחצי  הבחינה  משך  להארכת 
הפתוחות ורבע שעה לכל חלק בבחינות רב–ברירה וכן יהיו 

רשאים להשתמש במילון עברי-לועזי ולועזי-עברי בלבד;

לימודיהם  אשר  מיעוטים  בני  זמן  לתוספת  זכאים  יהיו   )2(
התיכוניים היו שלא בשפה העברית; על המבקשים לקבל 
אישור  ולהמציא  בבקשה  לפנות  זה,  בעניין  זמן  תוספת 

מתאים מבית הספר התיכון שבו למדו;

לשירותים במהלך הבחינה  לצאת  זכאיות  בהיריון  נשים   )3(
בלא הגבלת זמן וכן תינתן הארכת זמן של 10 דקות לכל 

חלק בבחינה )נא לצרף אישור רפואי מתאים(.

בחינה בתנאים מותאמים

נבחן אשר מחמת מגבלה רפואית או פיזית, לקות למידה 
)דיסלקציה(, או כל בעיה אחרת העלולה להקשות על היבחנות 
ולפרט  מנומקת  בבקשה  לפנות  מתבקש  הרגילים,  בתנאים 
את התנאים המיוחדים שהוא מבקש; יש לתמוך את הבקשה 

באישורים מתאימים.

אישור לגבי לקות למידה

מוסד  ידי  על  המוכר  ממכון  דידקטי  אבחון  להמציא  יש 
אישור  לבקשה  ולצרף  הנבחן  למד  שבו  האקדמי  הלימודים 

לתנאים מיוחדים.

במהלך  מיוחדים  תנאים  או  זמן  תוספת  קיבל  נבחן  אם 
הלימודים במוסד האקדמי שבו למד, נא לצרף את האישור על 
סוג  על  האישור/האבחון  על  נוסף  זאת  שם,  ההיבחנות  תנאי 
כפי  אישור  לתת  מתחייבת  אינה  המועצה  כי  יובהר  הלקות; 

שניתן במוסד הלימוד.

כ"ט בשבט התשע"ב )22 בפברואר 2012(
)חמ 372—3( 

גיא רוטקופף  
יושב ראש מועצת רואי חשבון  
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הודעה בדבר תפיסת קרקעות לצורך הקמת מפעל ניקוז
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק  ו–30ב   29 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לתכנית  ובהתאם  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני  וההגנה 
מח/ש/569 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בילקוט הפרסומים 6076, התש"ע, עמ' 2544, מוסרת בזה רשות 
הקרקע  כי  הודעה,  הניקוז(  רשות   - )להלן  לכיש2  שורק  ניקוז 
המועצה  של  השיפוט  בתחום  המצויה  בתוספת,  המתוארת 
המקומית מזכרת בתיה )להלן - הקרקע(, דרושה לרשות הניקוז 
לצורך הקמת מפעל ניקוז לפי התכנית, וכי רשות הניקוז מוכנה 

לשאת ולתת בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  כלשהן  הנאה  טובת  או  זכות  לעצמו  התובע  כל 
לרשות  לשלוח  נדרש  כך,  על  פיצויים  לקבל  ורוצה  האמורה 
הניקוז, בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה 
על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפקנסי 
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

כמו כן נמסרת בזה הודעה לתופסים במקרקעין, כי רשות 
הניקוז מתכוונת לקנות חזקה בקרקע האמורה בתוך 90 ימים 
מיום פרסום הודעה זו, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורך 
הקמת מפעל ניקוז, ורשות הניקוז דורשת בזה את פינוים של 
האמורה  בקרקע  המחזיק  אדם  שכל  בזה,  ומורה  המקרקעין 

ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

         חלקי חלקותגוש

371629 ,19

390055 ,52

390127 ,26

390257 ,56 ,52 ,24-18 ,11-4 ,2 ,1

390333-2

ובמשרדי  הניקוז  רשות  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
המועצה המקומית מזכרת בתיה, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 

בשעות העבודה הרגילות.

י"ב בשבט התשע"ב )5 בפברואר 2012(
)חמ 4437—3( 

יצחק יוגב  
המנהל הכללי של רשות  
נחל וניקוז שורק לכיש  

__________
1  ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשכ"א, עמ' 90.

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 111.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב רם און 

ובמושב מלאה מחלת הניוקסל:

__________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשנ"א, עמ' 81.

בלפוריה,  מלאה,  יפה,  ניר  דבורה,  אדירים,  ברק,  און,  רם 
מדרך עוז, משמר העמק, פרזון, מגן שאול, יזרעאל, כפר יחזקאל, 
מגידו, מעלה עירון, גבעת עוז, היוגב, עפולה, וכל מקום אחר 

הנמצא ברדיוס של 10 ק"מ מרם און ומלאה.

ד' באדר התשע"ב )27 בפברואר 2012(
)חמ 126—3( 

רוני עוזרי  
ממלא מקום מנהל  

השירותים הווטרינריים  

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב קלחים 

מחלת הניוקסל:

יכיני,  מושב קלחים, אשבול, בית הגדי, בית קמה, ברוש, 
תקומה,  שובל,  רוחמה,  רהט,  נתיבות,  משה,  ניר  הנגב,  משמר 

וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 ק"מ ממושב קלחים.

ג' באדר התשע"ב )26 בפברואר 2012(
)חמ 126—3( 

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  

__________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
השומרון  בגן  ומצויה  הואיל  נגועים  אזורים  להלן  המפורטים 

מחלת הניוקסל:

גן השומרון, ברקאי, מענית, עין שמר, עין עירון, כפר פינס, 
אביאל, רגבים, כפר גליקסון, כפר קרע, הריש, מצר, באקה אל 
גרבייה, להבות חביבה, אחיטוב, חדרה, גן שמואל, תלמי אלעזר, 
פרדס חנה, אור עקיבא, בנימינה, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס 

של 10 קילומטרים מגן השומרון.

ז' באדר התשע"ב )1 במרס 2012(
)חמ 126—3( 

רוני עוזרי  
ממלא מקום מנהל  

השירותים הווטרינריים  
__________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

 תמצית תקציב רגיל של עיריית יהוד-מונוסון לשנת
הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיעה,  אני 
יהוד- עיריית  הרגיל של  אישרתי את התקציב  לי2,  שנאצלה 

מונוסון לשנת התקציב 2012 שתמציתו להלן:

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשים   צד ההכנסות
91,700,000ארנונה כללית

15,656,000מפעל המים
4,802,000עצמיות חינוך
429,000עצמיות רווחה

15,482,000עצמיות אחר
128,069,000סך הכל עצמיות

14,101,000תקבולים ממשרד החינוך
7,085,000תקבולים ממשרד הרווחה

704,000תקבולים ממשלתיים אחרים
      -מענק כללי לאיזון

55,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
21,945,000סך הכל תקבולי ממשלה

      -תקבולים אחרים
      -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

150,014,000

8,711,000הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

     -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
158,725,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

     -הכנסה מותנה
158,725,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות

33,614,000שכר כללי

39,306,000פעולות כלליות

16,120,000מפעל המים

89,040,000סך הכל הוצאות כלליות

15,109,000שכר עובדי חינוך

15,845,000פעולות חינוך

30,954,000סך הכל חינוך

3,916,000שכר עובדי רווחה

8,964,000פעולות רווחה

12,880,000סך הכל רווחה

3,861,000פירעון מילוות מים וביוב

11,789,000פירעון מילוות אחר

15,650,000סך הכל פירעון מילוות

1,490,000הוצאות מימון

      -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

150,014,000

8,711,000הנחות בארנונה

      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

158,725,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות

      -הוצאה מותנה

158,725,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

י"ג בשבט התשע"ב )6 בפברואר 2012(
)חמ 360—3( 

                                                        רות יוסף
                                      הממונה על מחוז המרכז ויושבת

                                 ראש הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תממ 101, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2142, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,41 עמ'  התשל"ו, 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  אונו  ולבנייה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -   .4

קרקע בקרית אונו -  

חלקהגוש

שטח 
רשום 
במ"ר

שטח 
הפקעה 

הייעודבמ"ר

252 )לשעבר 6492
ח"ח 4(

1,385886
499

שב"צ
דרך

ג' בכסלו התשע"ב )29 בנובמבר 2011(

)חמ 3-2(

ישראל גל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מ/344, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5680, התשס"ז, עמ' 3152, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביישוב להבות חביבה, ששטחה 689.15 מ"ר,   
לתשריט  בהתאם   A מגרש   ;13 ח"ח   ,8919 כגוש  המזוהה 

מס' 4782/12; הייעוד: שטח למוסדות היישוב.

ט' בשבט התשע"ב )2 בפברואר 2012(

)חמ 3-2(

אילן שדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' טב/23/560 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 1719, התשל"א, עמ' 1654, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  טייבה  אל  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 
4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באזור הגשר - גוש 7846, חלקי חלקות 13,   
.15 ,14

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בטייבה, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ט"ז בטבת התשע"ב )11 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

פאיק עודה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אל טייבה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' טב/2797 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 5065, התשס"ב, עמ' 1981, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  טייבה  אל  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפרדסיה - גוש 8030, חלק מחלקה 27.  

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בטייבה, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

א' בשבט התשע"ב )25 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

פאיק עודה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
טב/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  8/1111א 
עמ'  התשמ"ח,   ,3495 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,197
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  טייבה  אל 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 

לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפרדסיה - גוש 8031, חלקי חלקות 21, 22, 29;   
גוש 8048, חלק מחלקה 22.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בטייבה, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ח בטבת התשע"ב )23 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

פאיק עודה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אל טייבה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ממ/560/

25ב )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
מוסרת   ,2471 עמ'  התשל"א,   ,1747 הפרסומים  בילקוט 
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אל טייבה )להלן 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע 
דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון 

והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באזור אלחאווז - גוש 8049, חלק מחלקה 27.  

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בטייבה, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

א' בשבט התשע"ב )25 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

פאיק עודה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אל טייבה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ובהתאם לתכנית מס' ממ/560/ והבנייה, התשכ"ה-11965, 

פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  25ב 
מוסרת   ,2471 עמ'  התשל"א,   ,1747 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  טייבה  אל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
לצורך  דרושה  - הקרקע(  )להלן  להלן   4 המתוארת בסעיף 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באזור אלחאווז - גושים 8056, 8064 שטחים   
בנויים )גושים לא מוסדרים(.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בטייבה, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

א' בשבט התשע"ב )25 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

פאיק עודה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אל טייבה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ובהתאם לתכנית מס' ממ/560/ והבנייה, התשכ"ה-11965, 

פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  25ב 
מוסרת   ,2471 עמ'  התשל"א,   ,1747 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  טייבה  אל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
לצורך  דרושה  - הקרקע(  )להלן  להלן   4 המתוארת בסעיף 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באזור אלחארה, מרכז העיר - גוש 8052, שטח   
בנוי )גוש לא מוסדר(.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בטייבה, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ח' בשבט התשע"ב )1 בפברואר 2012(

)חמ 3-2(

פאיק עודה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/444, 

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5276, התשס"ד, עמ' 2060, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר סבא, ששטחה וייעודה כדלקמן: גוש:   
7534, ח"ח 54, שטח החלקה: 36,008 מ"ר, שטח ההפקעה: 

21,563 מ"ר; הייעוד: בית עלמין.

י"ד בשבט התשע"ב )7 בפברואר 2012(

)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/415, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3031, התשמ"ד, עמ' 1714, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר סבא, ששטחה וייעודה כדלקמן:   

גוש: 6431, חלקה: 17, שטח החלקה: 851 מ"ר -  

שטח הפקעה כולל 
הייעודהפקעות קודמות במ"ר

שצ"פ56

דרך145

ו' בשבט התשע"ב )30 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' לד/15/425, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4947, 
התשס"א, עמ' 1045, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  לוד  ולבנייה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
ציבור  בנייני  שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בלוד, המזוהה כגוש 4016, ח"ח 149 )לשעבר   
ח"ח 64(, 31, בייעוד שב"צ, ובשטח של כ–1,016 מ"ר, ברח' 

דרך משמר נוף, לוד.

ח' בשבט התשע"ב )1 בפברואר 2012(

)חמ 3-2(

מאיר ניצן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
לד/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/4/387, 
בזה  מוסרת   ,1229 עמ'  התשע"ב,   ,6338 הפרסומים 
 - )להלן  לוד  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע 
דרושה לצורך ציבורי של שטח בנייני ציבור כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בלוד, המזוהה כגוש 4011, ח"ח 88, 92, בייעוד:   
שצ"פ, שד' הציונות, פינת רח' סן מרטין, לוד.

ח' בשבט התשע"ב )1 בפברואר 2012(

)חמ 3-2(

מאיר ניצן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/3124, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2604, 
התש"ם, עמ' 1071, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבנייה עכו 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך, שצ"פ ושב"צ.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע - דרך, שצ"פ, שב"צ.  .4

קרקע בעכו -  

ששטחה 470 מ"ר בגוש 18042, חלקה בשלמות: 61, בייעוד   
שב"צ;

ששטחה 910 מ"ר בגוש 18042, חלקה בשלמות 62, בייעוד   
שב"צ;

ששטחה 140 מ"ר בגוש 18042, חלקה בשלמות 64, בייעוד:   
שב"צ;

ששטחה 220 מ"ר בגוש 18042, חלקה בשלמות: 65, בייעוד   
שצ"פ;

ששטחה 250 מ"ר בגוש 18042, חלקה בשלמות 69, בייעוד   
שצ"פ;

ששטחה 250 מ"ר בגוש 18042, חלקה בשלמות 70, בייעוד   
שצ"פ;

ששטחה 740 מ"ר בגוש 18042, חלקה בשלמות 71, בייעוד   
שצ"פ;

ששטחה 130 מ"ר בגוש 18042, חלקה בשלמות 72, בייעוד   
שצ"פ;

ששטחה 540 מ"ר בגוש 18042, חלקה בשלמות 73, בייעוד   
שצ"פ;

ששטחה 120 מ"ר בגוש 18042, חלקה בשלמות 74, בייעוד   
שצ"פ;

ששטחה 460 מ"ר בגוש 18042, חלקה בשלמות 75, בייעוד   
שצ"פ;

ששטחה 560 מ"ר בגוש 18042, חלקה בשלמות 77, בייעוד   
שצ"פ;

ששטחה 3,230 מ"ר בגוש 18042, חלקה בשלמות 78, בייעוד   
דרך;

 ,79 בשלמות  חלקה   ,18042 בגוש  מ"ר,   10,260 ששטחה   
בייעוד דרך.

י"ט בשבט התשע"ב )12 בפברואר 2012(

)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
14/118/03/3 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה 
 ,3534 עמ'  התשס"ז,   ,5691 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
אשדוד  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 

לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -   .4

חוף רובע יא, אשדוד -  

חלק מחלקהגוש

מגרש 
לפי 

תב"ע
שטח 
ייעודבמ"ר

37 )לשעבר 2019
ח"ח 32(

דרך147,31

201829

37 )לשעבר 2019
ח"ח 32(

שטח לבנייני 15463
ציבור

37 )לשעבר 2019
ח"ח 32(

שצ"פ963,096

201829

שצ"פ201829142,292

37 )לשעבר 2019
ח"ח 32(

חניה 128,842
ציבורית

201829

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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חלק מחלקהגוש

מגרש 
לפי 

תב"ע
שטח 
ייעודבמ"ר

37 )לשעבר 2019
ח"ח 32(

חניה 1111,610
ציבורית

37 )לשעבר 2019
ח"ח 32(

שטח 13749
למיתקנים 

הנדסיים

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
אשדוד, הקרייה, רח' הגדוד העברי, אשדוד, וכל מעוניין בדבר 

רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ט בשבט התשע"ב )12 בפברואר 2012(

)חמ 3-2(

יחיאל לסרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אשדוד  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן   14/114/03/3
 ,1632 עמ'  התשל"ח,   ,2431 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
אשדוד  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי 
דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון 

והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע - אזור התעשייה.  .4

חטיבת קרקע באשדוד.  

ייעודשטח במ"רחלקהגוש

דרך20625313,776

544,552

558,005

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
אשדוד, הקרייה, רח' הגדוד העברי, אשדוד, וכל מעוניין בדבר 

רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ב בשבט התשע"ב )5 בפברואר 2012(

)חמ 3-2(

יחיאל לסרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אשדוד  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 132/03/22 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,975 עמ'  התשע"ב,   ,6329 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה נתיבות )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנתיבות, ששטחה 48,000 מ"ר, בתחום הגושים   
האלה:

ח"חגוש

80019 ,18

90423

99720 ,18

10027821

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שמשרדי 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתיבות פתוחים לקהל, כיכר 

יהדות צרפת 1, טל' 08-9938757.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32. __________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

כ"ג בטבת התשע"ב )18 בינואר 2012(

)חמ 3-2(
יחיאל זוהר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נתיבות  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/8367, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4427, 
התשנ"ו, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
קרית שמונה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 
לנערות  חם  בית  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

בסיכון.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

מגרש ששטחו 776 מ"ר, המזוהה כגוש 13169, חלק מחלקה 19,   
מגרש pb2 מתכנית ג/8367 )לשעבר גוש 13145, חלקה 3(.

ג' בטבת התשע"ב )29 בדצמבר 2011(

)חמ 3-2(

ניסים מלכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קרית שמונה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/763, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,3358 עמ'  התשמ"ה,   ,3248

הוועדה(,   - )להלן  חדרה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6312 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"ב, עמ' 287, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 348 חלקה   ,10572 כגוש  המזוהה  בחדרה,  קרקע  חטיבת   
בשלמות; הייעוד: שב"צ.

ב' בשבט התשע"ב )26 בינואר 2012(

)חמ 3-4(
חיים אביטן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חדרה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/900, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3178, מוסרת בזה הוועדה המקומית  4211, התשנ"ד, עמ' 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף  ולבנייה חדרה  לתכנון 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
לפקודה בילקוט הפרסומים 6312, התשע"ב, עמ' 288, תהיה 
פרסום  מיום  חדרה  עיריית  והמוחלט של  הגמור  לקניינה 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחדרה, המזוהה כגוש 10016, ח"ח 199, שטח   
ההפקעה 0.069 דונם; ייעוד הקרקע: דרך.

ב' בטבת התשע"ב )26 בינואר 2012(

)חמ 3-4(
חיים אביטן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חדרה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/808, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3840, התשנ"א, עמ' 1192, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף  ולבנייה חדרה  לתכנון 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
לפקודה בילקוט הפרסומים 6312, התשע"ב, עמ' 289, תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחדרה, המזוהה כגוש 10032:  

חלקה 312 בשטח של 0.600 דונם;  

חלקה 270 בשטח של 0.601 דונם;  

הייעוד: שב"צ.  

ח' בשבט התשע"ב )1 בפברואר 2012(

)חמ 3-4(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כ/במ/255 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4175, התשנ"ד, עמ' 1164, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  אתא  קרית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת 
בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 
734, תהיה  5137, התשס"ג, עמ'  לפקודה בילקוט הפרסומים 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קרית אתא מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 10257, חלק מחלקה 27; הייעוד: מבנה ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קרית אתא, כיכר העירייה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו 

בשעות העבודה הרגילות.

י"ד בשבט התשע"ב )7 בפברואר 2012(

)חמ 3-4(

יעקב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קרית אתא  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זב/במ/94, 

 ,4291 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשנ"ה, עמ' 2563, ותכנית מס' זב/במ/94/ג, שהודעה בדבר 
עמ'  התשנ"ט,   ,4773 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה  התכניות(,   - )להלן   4248
לתכנון ולבנייה זבולון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס 
בילקוט הפרסומים 4995, התשס"א, עמ' 3020, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית זבולון מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תוספת

 ,)5  ,3  ,2 ח"ח   ,10465 גוש  )לשעבר   21 חלקה   ,12589 גוש 
בהתאם לתשריט ההפקעה.

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה במועצה האזורית 
זבולון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ג בשבט התשע"ב )16 בפברואר 2012(

)חמ 3-4(

דב ישורון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' טב/2480, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3984, 
התשנ"ג, עמ' 2452, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  טייבה  אל  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 
 ,863 עמ'  התשע"ב,   ,6326 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
והמוחלט של הוועדה המקומית  לקניינה הגמור  תהיה 

אל טייבה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באזור העירייה, הייעוד: שטח לבנייני ציבור,   
המזוהה כגוש 7846, חלקי חלקות 24, 44, 45, 46, 47.

ה' בטבת התשע"ב )29 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

פאיק עודה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה 
 להאצת הבנייה למגורים )הוראות שעה(, 

התשע"א-2011, ולפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז חיפה
מרחבי תכנון מקומיים שומרון וחוף הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית לדיור לאומי 
מס' ש/ 1384/ חכ/ 156/ ט

שם התכנית: שכונות מזרחיות - פרדיס
תכנון  הליכי  לחוק   24 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
ובנייה להאצת הבנייה למגורים )הוראות שעה(, התשע"א-2011, 
בדבר אישור תכנית לדיור לאומי מס' ש/ 1384/ חכ/ 156/ ט, שינוי 

לתכניות ש/מק/ 800, ש/ במ/ 558, ש/ מק/ 1087, ש/ 11, ש/ 391.

במורדות  פוריידיס.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וממזרח   70 לכביש  מצפון  פרידיס,  היישוב  של  המזרחיים 
חלקות:  חלקי   ,10964 גוש:  וחלקות:  גושים  פרדיס.   לגבעת 
23 - 25, 28. גוש: 11288, חלקי חלקות: 1, 10, 24, 28, 42, 43, 45. 
.13  ,12  ,3 חלקות:  חלקי   ,11  -  4 במלואן:  חלקות   ,11289  גוש: 

גוש: 11332, חלקי חלקות: 11, 12.

כ–811  בת  חדשה  מגורים  שכונת  הקמת  התכנית:  מטרת 
יחידות דיור והקצאת שטח למוסדות ציבור, שטחים ציבוריים 

פתוחים ושטחים מסחריים.

חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קביעת  ב.  ומסחר.  ציבור  מוסדות  שצ"פ,  מגורים,  לשטח 
התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע. ג. קביעת הוראות בנייה 
וחלוקה  איחוד  תכנית  להגשת  הנחיה  ד.  התכנית.  בשטח 
לשטחים חקלאיים הכלולים בתכנית. ה. התוויית צירי תחבורה 

ורחובות וחיבורם למערכת דרכים קיימת ביישוב.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26/08/2011, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך 07/09/2011 

ובאתר האינטרנט של משרד הפנים בתאריך 18/08/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15, חיפה 33095, טל'  לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-8633455
חוף הכרמל, עין כרמל 30860, טל' 04-8136213, ובמשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה שומרון, רח' המייסדים 54, זכרון יעקב 
הפנים משרד  של  באינטרנט  ובאתר   ,04-6305522 טל'   ,30950

www.pnim.gov.il, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית לדיור לאומי 
מס' ג/ 17000

שם התכנית: כביש עוקף 65, עפולה עילית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 לחוק הליכי תכנון 
)הוראות שעה(, התשע"א- ובנייה להאצת הבנייה למגורים 
2011 )להלן - החוק(, ובהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
הוועדה  במשרדי  כי  התכנון(,  חוק   - )להלן  התשכ"ה-1965 
לדיור לאומי מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
www. הפנים:  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  עפולה,  ולבנייה 

מופקדת  התכנית:  מגיש  של  האינטרנט  ובאתר   ,pnim.gov.il
תכנית לדיור לאומי מס' ג/ 17000, שינוי לתכניות ג/ במ/ 8, 

ג/ 6273, ג/ 13259, ג/ 12981, ג/ 12567.

גושים  עפולה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 16713, חלקה במלואה: 30, חלקי חלקות: 11, 13, 
.22  ,3  ,1 16724, חלקי חלקות:  גוש:   .47  ,33  ,29  -  27  ,21  -  19 
גוש: 16773, חלקי חלקות: 1, 3, 4. גוש: 16774, חלקות במלואן: 
2, 119 - 121, 249, 255, 389, 395, 405, חלקי חלקות: 11, 12, 22, 
112, 320, 323, 324, 479. גוש: 16836, חלקי חלקה: 1. גוש: 17022, 
17024, חלקי  גוש:   .9  ,6  ,5  ,1 8, חלקי חלקות:  חלקה במלואה: 
1, 26. גוש: 17763, חלקות במלואן:  5, 7, חלקי חלקות:  חלקות: 
חלקה:  חלקי   ,142  ,129 במלואן:  חלקות   ,17765 גוש:   .156  ,137

154. גוש: 17785, חלקי חלקה: 134.

עילית,  בעפולה  מגורים  שכונת  הקמת  התכנית:  מטרת 
בשטח שבין עפולה הצעירה ודרך 65 הנמצאת בתחום תכנית 

מיתאר ג/ 12567, במתחם F1 בהיקף של 1,100 יח"ד.

 F1 למתחם  מפורט  תכנון   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
קרקע  ייעודי  קביעת   .2 המאושרת.   12567 ג/  מיתאר  מתכנית 
לפי  תכנון  למתחמי  שטחים  פרוגרמת   3.2 לטבלה  בהתאם 
קרקע. ייעוד  לכל  קביעת תכליות מותרות   .3 ג/12567.   תכנית 
תנאים  שלבים,  קביעת   .5 בנייה.  הוראות  זכויות  קביעת   .4
והתניות לביצוע ומימוש התכנית. 6. קביעת הנחיות סביבתיות. 

7. הרחבת והתוויית דרכים. 8. איחוד וחלוקה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
האינטרנט  ובאתרי  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
להגיש  רשאי  מעוניין  כל  התכנית.  ומגיש  הפנים  משרד  של 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות 
גבי  על  הפרסום  מועד  האלה:  הפרסומים  מבין  המאוחרת 
השלט האחרון שהוצב בתחום התכנית, מועד הפרסום האחרון 
מבין הפרסומים בעיתונים, מועד הפרסום באתר האינטרנט של 
משרד הפנים, למשרדי הוועדה לדיור לאומי, מחוז הצפון, דרך 

קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל' 04-6508555.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק התכנון, התנגדות לתכנית לא 
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 
בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם 

לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 5526/ א

 שם התכנית: תוספות בנייה בחזיתות הבניין 
להרחבת יח"ד קיימות, גבעת קומונה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 5526/ א, ביטול לתכניות 5526, 62, 1144, כפיפות 

לתכניות 5166/ ב, 5022.
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איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X 633/710 דובר שלום 2. שכונת גבעת קומונה. קואורדינטה
קואורדינטה Y 219/755. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 

בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30299, חלקה במלואה: 26.

מטרת התכנית: א. תוספות בנייה בחזיתות הבניין להרחבת 
יח"ד קיימות. ב. השלמת קומה ה' לקומה מלאה להרחבת יח"ד 

קיימות שמתחתיה.

 2 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  הוראות התכנית:  עיקרי 
מיוחד לאזור מגורים ג'. ב. קביעת בינוי להרחבת יח"ד קיימות  
בינוי  קביעת  ג.  הבינוי.  לנספח  בהתאם  הבניין,  בחזיתות 
להשלמת קומה ה' להרחבת יח"ד קיימות שמתחתיה, בהתאם 
כאמור. לבנייה,  חדשים  בניין  קווי  קביעת  ד.  הבינוי.   לנספח 
עיקרי  לשטח  מ"ר   580.63 בנייה:  שטחי  תוספת  קביעת  ה. 
מ"ר.  703.55 של  תוספת  הכל  סך  שירות,  לשטח  מ"ר   ו–122.92 

ו. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל–4,074 מ"ר )מתוכם 
3,163 מ"ר שטחים עיקריים ו–911 מ"ר שטחי שירות(. ז. קביעת 
בשטח. בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי   הוראות 

ח. קביעת הוראות בגין גדר, סככה ומרפסות וסגירות מרפסות  
להריסה. ט. קביעת הוראות בגין עצים לשימור. י. קביעת שלבי 

ביצוע למימוש התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

ספרא 1, ירושלים, טל' 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 6232/ ב

שם התכנית: הוספת קומה וגג רעפים לשם הוספת 2 
יח"ד, רח' חגי 9, שכונת גאולה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס' 6232/ ב, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכנית 5166/ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X 220/850 קואורדינטה  גאולה.  שכ'   .9  חגי 
Y 632/900. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: גוש: 30083, חלקות במלואן: 57 - 59.

לשם  לשימוש  רעפים  וגג  קומה  הוספת  התכנית:  מטרת 
הוספת 2 יח"ד.

 3 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
גג   חלל  קומת   + קומה  לתוספת  בינוי  קביעת   .2 ג1.  למגורים 
יחידות  מס'  הגדלת   .3 חדשות.  יח"ד   2 תוספת  לשם  רעפים 
מ"ר,  ל–856.40  בנייה  שטחי  הגדלת   .4 יח"ד.  ל–10  מ–8  הדיור 
מהם 766.23 מ"ר שטח עיקרי ו–83.17 מ"ר שטחי שירות. 5. קביעת 
הוראות בגין הריסת המבנים הבלתי חוקיים. 6. קביעת הוראות 
לשימור. מבנה  בגין  הוראות  קביעת   .7 לשימור.  עצים   בגין 

8. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל' 
ירושלים,    ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

טל' 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' 8931/ ג

שם התכנית: הרחבות דיור ותוספת קומה לבניין 
קיים, רח' סורוצקין 25, שכ' מטסדורף

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 
8931/ ג, ביטול לתכניות 1144, 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 

מק/ 5022/ א.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X 219/555 קואורדינטה  מטסדורף.  שכונת   .25 סורוצקין 
קואורדינטה Y 633/835. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 

בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30299, חלקה במלואה: 3.

 מטרת התכנית: א. הרחבת יח"ד קיימות בחזית המערבית.

 ב. תוספת קומה לבניין קיים להרחבת יח"ד קיימות שמתחתיה.
קיימות  יח"ד  להרחבת  לבניין  מתחת  קיים  חלל  ניצול  ג. 

שמעליה.
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 2 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  הוראות התכנית:  עיקרי 
לאזור מגורים ג'. ב. קביעת בינוי להרחבת יח"ד קיימות בחזית 
המערבית וצירוף שטחי מרפסות לדירות כשטח עיקרי. ג. קביעת 
 בינוי לתוספת קומה בעבור הרחבת יח"ד קיימות שמתחתיה.
ד. קביעת בינוי לתוספת בקומת המרתף להרחבת יח"ד קיימות 
שמעליה. ה. קביעת קווי בניין חדשים לבנייה כאמור. ו. הגדלת 
שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל–2,017 מ"ר )מתוכם 1,583 מ"ר 
הוראות  קביעת  ז.  שירות(.  שטחי  מ"ר  ו–434  עיקריים  שטחים 
בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. ח. קביעת שלבי 
ביצוע למימוש התכנית. ט. קביעת הוראות לגבי מבנה להריסה. 

י. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל' 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

טל' 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 11437/ א

שם התכנית: מרכז רפואי הסהר האדום באל צואנה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
כפיפות לתכנית   ,3092 א, שינוי לתכנית   /11437 מס'  מפורטת 

.5166

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. אל צואנה, 
על רחוב בלא מוצא היוצא מרחוב שמואל בן עדיה. קואורדינטה 
X 223/100, קואורדינטה Y 632/712. הכל לפי הגבולות המסומנים 
בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30522, חלקות במלואן: 

.13 ,7

מטרת התכנית: הרחבה ושיפוץ בניין קיים והקמת בניין/
ים חדש/ים לשם הקמת מרכז רפואי פרטי.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח למלונאות 
למבנים   לשטח   3092 בתב"ע  מאושרת  לדרך  ומשטח  ומגורים 
בית  הכולל:  פרטי,  רפואי  מרכז   - ותיירות  ציבור  ומוסדות 
הקיים(.  )בבניין  ומלונית  חוץ  מרפאות  ליולדות,   חולים 
לבניין   )B )אגף  חדש  אגף  להוספת  בינוי  הוראות  קביעת  ב. 

הקיים )אגף C מלון פאלס( בצדו המזרחי של המגרש לבניין חדש 
בחזית  הרחוב )אגף A(, ותוספת בנייה ושיפוץ הבניין הקיים 
בניין  קווי  1. קביעת  )אגף C( בהתאם לנספח הבינוי כמפורט: 
 חדשים לבנייה המוצעת בשטח, לרבות קווי בניין תת–קרקעיים.

מעל  קומות  ארבע   -  A אגף  לאגפים:  קומות  מס'  קביעת   .2
 3 ומעליה  כניסה  קומת  הכוללות   )+734.01( הכניסה  מפלס 
קומות של מרפאות בגובה המלון המאושר בתב"ע 7692א ו–7 
קומות מתחת למפלס הכניסה הכוללות 2 קומות של מעבדות 
ומרפאות, קומה אחת לשירות האמבולנסים ו–4 קומות חניה.

אגף B - אגף מדורג, הכולל מבואת כניסה משותפת לאגפים 
B ו–C ואזור מינהלה של 2 קומות ממפלס הכניסה )735.31+(, 
בהן  אשר  קומות   4 בדירוג,  מעליו  הטבעית  בקרקע  החפורים 
רפואיות  קומות   2 הכניסה,  למפלס  מתחת  רפואיות.  מחלקות 
)קומת דימות ומעבדות וקומת ניתוח ומיון הנגיש ברמפת רכב 
קומות   4 ומתחתיה  בחירום  אשפוז  קומת  מתחתן  מהרחוב(. 
ועל   )C )אגף  הקיים  המבנה  גובה  על  עולה  לא  האגף  חניה. 
קדמי  חלק  הכולל  מדורג  קיים  מבנה   -  C אגף  המצוק.  גובה 
 בחזית הרחוב של 3 קומות )אחת מהן חפורה( ממפלס הכניסה 
)735.31+( המשמשות לשטחי הציבור של בית החולים ומעליהן  
בדירוג חלק אחורי של 3 קומות המשמשות  למחלקות רפואיות, 
שטחי שירות וחדרי החלמה/מלונית. מתחת למפלס הכניסה 2 
שירות  שטחי  של  תפעולית  קומה  מתחתיהן  רפואיות,  קומות 
שטחי  קביעת   .3 חניה.  קומות   4 ומתחתיה  טכניים,  ושטחים 
שטחים  מ"ר   16,725 מהם  מ"ר,  ל–45,778  המרביים  הבנייה 
 עיליים ו–29,063 מ"ר שטחים תת–קרקעיים בהתפלגות כמפורט: 
ו–4,339 מ"ר שטחים תת– אגף A - 2,881 מ"ר שטחים עיליים 

מ"ר   7,278  -  B מ"ר. אגף  7,220 קרקעיים, סך הכל שטח מרבי 
הכל  סך  תת–קרקעיים,  שטחים  מ"ר  ו–5,766  עיליים  שטחים 
עיליים  שטחים  מ"ר   6,566  -  C אגף  מ"ר.   13,044 מרבי   שטח 
 ו–4,918 מ"ר שטחים תת–קרקעיים, סך הכל שטח מרבי 11,484 מ"ר, 
משותף  תת–קרקעי  חניון  של  מ"ר   14,040  -  C  ,B  ,A אגפים 
למתחם כולו .שטח עיקרי - 24,073 מ"ר מהנ"ל 13,763 מ"ר עילי 
מ"ר,   21,715  - וחניה  שירות  שטחי  תת–קרקעי.  מ"ר  ו–10,310 
מהנ"ל 2,962 עילי ו–18,753 תת–קרקעי. ג. קביעת תנאים למתן 
היתר בנייה בשטח. ד. סך הכל תכסית על–קרקעית - 68%, סך 
הכל תכסית תת–קרקעית - 100%. יינתן מענה לחלחול מי נגר 
בשטח. בנייה  היתר  למתן  תנאים  קביעת  ה.  התכנית.   בגבול 
ו. קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה. ז. קביעת הוראות 

בגין עצים לעקירה / העתקה/ שימור.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

ספרא 1, ירושלים, טל' 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 11441

שם התכנית: הרחבת יח"ד ברח' סולם יעקב, רמות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים  ולבנייה  לתכנון 
ברמה מפורטת מס' 11441, שינוי לתכנית 5062, ביטול לתכנית 

62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב סולם 
קואורדינטה   ,X 219.133 קואורדינטה  רמות.  שכונת   .5  יעקב 
Y 636.319. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

גושים וחלקות: גוש: 30716, חלקה במלואה: 13.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ברח' סולם יעקב 5, 
ירושלים.

קרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ב'. ב. קביעת בינוי לתוספות 
בקומה  בנייה  לתוספות  בינוי  קביעת   .1 להלן:  כמפורט  בנייה 
ה' לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן, בהתאם לנספח 
הבינוי. 2. קביעת בינוי לתוספות קומה מעל הבניין הקיים לשם 
בהתאם  שמתחתיה,  בקומה  הקיימות  הדיור  יחידות  הרחבת 
וקביעתם  בשטח  הבנייה  שטחי  הגדלת  ג.  הבינוי.  לנספח 
ל–7,275.4 מ"ר )מתוכם 7,135.4 מ"ר שטחים עיקריים ו–140 מ"ר 
שטחי שירות(. ד. הגדלת מס' קומות מ–5 ל–6 קומות מעל קומת 
מרתף. ה. קביעת השימושים בשטח למגורים. ו. קביעת שלבי 
ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור. ז. קביעת הוראות בינוי 
הוראות  קביעת  ח.  בשטח.  בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת 
בגין נגר עילי, חיזוק מבנים ועצים לשימור. ט. קביעת הוראות 

בגין מבנים להריסה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

ספרא 1, ירושלים, טל' 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 11947/ א

שם התכנית: הרחבות דיור ברח' פתח תקוה 33, רוממה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים  ולבנייה  לתכנון 
ברמה מפורטת מס' 11947/ א, ביטול לתכניות 62, 8102, כפיפות 

לתכניות 5022, 5166.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב פתח 
תקוה 33. שכונת רוממה. קואורדינטה X 219/680, קואורדינטה 
Y 633/618. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: גוש: 30236, חלקי חלקה: 97.

מטרת התכנית: הרחבות דיור לבניין מגורים והגדלת שטח 
מחסנים.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
לתוספות   בינוי  קביעת   .2 ג'.  מגורים  לאזור  מיוחד   2 ממגורים 
בנייה כמפורט להלן: א. קביעת בינוי לתוספות בנייה בעמודות 
בכל הקומות לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן, קביעת 
 .-8.50 במפלס  קיימת  מחסנים  בקומת  מחסנים  לתוספת  בינוי 
שטחי  הגדלת   .4 כאמור.  לבנייה,  חדשים  בניין  קווי  קביעת   .3
מ"ר   3,844.27 )מתוכם  מ"ר  ל–4,540.52  וקביעתם  בשטח  הבנייה 
שלבי  קביעת   .5 שירות(.  שטחי  מ"ר  ו–696.25  עיקריים  שטחים 
ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור. 6. קביעת הוראות בינוי 

וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

ספרא 1, ירושלים, טל' 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 12579

 שם התכנית: תוספת קומה לשם תוספת 2 יח"ד 
על בניין קיים, שכונת בית חנינא

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
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לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 12579, שינוי לתכנית במ/ 3457/ א, ביטול לתכנית 

62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת בית 
חנינא. קואורדינטה X 221/715, קואורדינטה Y 636/925. הכל 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

גוש: 30614, חלקה במלואה: 287.

מטרת התכנית: תוספת קומה לשם תוספת 2 יח"ד על בניין 
קיים.

 1 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
 מיוחד לאזור מגורים ב'. 2. תוספת קומה לשם תוספת 2 יח"ד.
קווי  קביעת   .4 מרבי.  ל–128%  מ–75%  בנייה  אחוזי  הגדלת   .3
יח"ד. ל–6  יח"ד  יח"ד מ–4  5. הגדלת מס'  לבניין, כאמור.   בניין 

שטחים  מהם  מ"ר,   1,045 של  בהיקף  בנייה  שטחי  קביעת   .6
7. קביעת הוראות  ו–114 מ"ר שטחי שירות.  931 מ"ר  עיקריים 
בגין גדרות ומדרגות להריסה. 8. קביעת הוראות בינוי ותנאים  

למתן היתר בנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

ספרא 1, ירושלים, טל' 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 12948

שם התכנית: הרחבת דיור ברח' בעל השאילתות 9, 
שכ' גבעת שאול

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס' 12948, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב בעל 
 ,X 218/400 קואורדינטה  שאול.  גבעת  שכונת   .9 השאילתות 
קואורדינטה Y 632/875. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 

בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30151, חלקה במלואה: 60.

מטרת התכנית: תוספת לשם הרחבת יח"ד, מס' 1 בבניין.

דירה  בנייה להרחבת  א. תוספת  הוראות התכנית:  עיקרי 
מס' 1, בשטח של 37.15 מ"ר, במפלס 2.80- בשטח שהיה חלל 
אטום על ידי חיבור מפלס 0.00+ עם מפלס 2.80- בעזרת חדר 
מדרגות פנימי. ב. שינוי ייעוד ממגורים 2 למגורים ב'. ג. קביעת 
שטחי בנייה מרביים בשטח של 377.97 מ"ר, מתוכם 352.97 מ"ר 

עיקרי  ו–25 מ"ר שירות. ד. קביעת תנאים להיתר בנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל' 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון   המקומית 

טל' 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13189

שם התכנית: בנייה חדשה בג'בל מוכבר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13189, שינוי לתכנית 2683/ א, ביטול לתכנית 62, 

כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

ג'בל  שכ'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מוכבר. רחוב אל מדארס. קואורדינטה X 627.150, קואורדינטה 
Y 223.555. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

גושים וחלקות: גושים בחלקיות: 31239.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת בניין חדש 
למגורים בן 4 קומות בשכונת ג'בל מוכבר.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 6 
למגורים ב'. 2. הגדלת שטחי הבנייה המרבי ל–1,083 מ"ר, מתוכם 
הגדלת   .3 שירות.  שטחי  מ"ר  ו–398  עיקריים  שטחים  מ"ר   685
מס' הקומות המרבי מ–2 ל–4 קומות מעל קומת חניה ומחסנים. 
4. קביעת קווי בניין חדשים לבנייה מוצעת. 5. קביעת הוראות 
בגין עצים לשימור ולהעתקה. 6. קביעת שלבי ביצוע למימוש 
התכנית. 7. קביעת הוראות בינוי ופיתוח לתנאים להיתר בנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
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להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

ספרא 1, ירושלים, טל' 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13425

שם התכנית: תוספת בנייה בשכונת ראס אל עמוד
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
כפיפות   ,62 לתכנית  ביטול   ,2668 לתכנית  שינוי   ,13425 מס' 

לתכניות 5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב דרך 
קואורדינטה  ,X 223/500 קואורדינטה  עמוד.  אל  ראס  יריחו. 
כחול. בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y631/000

גושים וחלקות: גושים בחלקיות: 30899.

מטרת התכנית: תוספת קומה חדשה במבנה מגורים קיים.

ייעוד קרקע ממגורים 5  1. שינוי  עיקרי הוראות התכנית: 
מיוחד למגורים ב'. 2. קביעת הוראות בנייה: א. תוספת בנייה 
בקומה ב' לשם הרחבת יח"ד קיימות. ב. תוספת קומה עליונה 
לשם יצירת 3 יח"ד חדשות, סך הכל 10 יח"ד. 3. הגדלת מספר 
הגדלת   .4 קומות.  ל–3  מרתף  קומת  מעל  קומות  מ–2  הקומות 
שטחי הבנייה המרביים ל–1,230 מ"ר, מתוכם 1,133 מ"ר שטחים 
בניין חדשים  קווי  קביעת   .5 מ"ר שטחי שירות.  ו–97  עיקריים 
לתוספת בנייה. 6. קביעת הוראות בגין בניינים וגדרות להריסה. 
בנייה. היתר  למתן  ותנאים  ופיתוח  בינוי  הוראות  קביעת   .7 

8. קביעת הוראות בגין שטח ציבורי פתוח לזיקת הנאה למעבר 
ברכב.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

ספרא 1, ירושלים, טל' 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13467

שם התכנית: תוספת יח"ד במגרש מגורים, ג'בל מוכבר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 

מפורטת מס' 13467, שינוי לתכנית 2683/א, ביטול לתכנית 62.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת ג'בל 
Y 628.550. הכל  קואורדינטה   ,X 223.775 קואורדינטה  מוכבר. 
גוש בחלקיות:  לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול. 

.31239

בנייה  לתוספת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
והכשרת עבירות בנייה ב–3 מבני מגורים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 
לשלושה  ופיתוח  בינוי  הוראות  קביעת   .2 ב'.  מגורים  לאזור   6
לקיים בשטח, סך הכל  יח"ד מעבר  3. תוספת 14   מבני מגורים. 
19 יח"ד. 4. תוספת 2 קומות מעבר לקיים בשטח, סך הכל 4 קומות. 
5. קביעת שטחי בנייה מרביים ל–2,682 מ"ר, מתוכם 2,510 מ"ר 
עיקריים ו–172 מ"ר שירות, בבניין א' השטח המרבי הוא 696 מ"ר, 
השטח העיקרי 642 מ"ר ושטחי השירות 54 מ"ר. בבניין ב' השטח 
 57 השירות  ושטחי   897 העיקרי  השטח  מ"ר,   954 הוא  המרבי 
מ"ר. בבניין ג' השטח המרבי הוא 1,032 מ"ר, מתוכו שטח עיקרי 
6. קביעת הוראות בגין עצים  61 מ"ר.  971 מ"ר ושטחי שירות 
להעתקה. 7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 

בנייה בשטח. 8. קביעת הוראות למבנים לגדרות להריסה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

ספרא 1, ירושלים, טל' 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13515

 שם התכנית: הרחבת יח"ד ותוספת קומה ברח' 
הרב זווין 49, שכ' נוה יעקב

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13515, שינוי לתכנית 3822/ ב, כפיפות לתכניות 

.5022 ,5166

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב הרב 
זווין 49. שכונת נוה יעקב. קואורדינטה X 223.725, קואורדינטה 
Y 638.800. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

גושים וחלקות: גוש: 30649, חלקה במלואה: 45.

מטרת התכנית: תוספת בנייה לצורך הרחבת דיור ליחידות 
דיור קיימות.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור 
מגורים ב'. 2. קביעת השימושים המותרים למגורים. 3. קביעת 
הוראות בנייה: א. קביעת בינוי לתוספת שטחים למגורים בכל 
הקומות הקיימות לשם הרחבת יח"ד הקיימות. ב. קביעת בינוי 
לתוספת קומה במפלס 5.60+ לשם הרחבת יח"ד קיימת במפלס 
הנ"ל,  התכנית  לפי  שטח  לתוספת  בינוי  קביעת  ג.   .+10.50
מ"ר  ו–96  עיקרי  שטח  מ"ר   1,614 מתוכם  מ"ר,   1,710 הכל  סך 
בניין מרביים.  קווי  וקביעת  קווי הבניין  4. שינוי   שטח שירות. 
5. הגדלת מספר הקומות משלוש מעל קומת כניסה לארבע קומות 
מעל קומת כניסה. 6. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן 
למימוש התכנית. ביצוע  קביעת שלבי   .7 בנייה בשטח.   היתר 

8. קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועקירה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

ספרא 1, ירושלים, טל' 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13551

שם התכנית: הרחבת יח"ד ברח' רובין מס' 36, 38, 
שכונת רמות

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13551, ביטול לתכניות 62, 4312, כפיפות לתכניות 

5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

הרב  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,Y 633/925 מזרח  מערב  קואורדינטה  ב'.  רמות   .38  ,36 רובין 
קואורדינטה דרום צפון X 218/275. הכל לפי הגבולות המסומנים 
בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30734, חלקות במלואן: 

.6 ,5

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד קיימות בכל קומות הבניינים 
וקביעת הוראות בינוי לתוספת בנייה.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ב'. מגורים  לאזור   2 מגורים   כמפורט להלן: שינוי שטח מאזור 

להרחבת  בינוי  קביעת   .1 בשטח:  האלה  הבינויים  קביעת  ב. 
בינוי  קביעת   .2 הבניינים.  קומות  בכל  קיימות  דיור  יחידות 
בניין  קווי  ג. קביעת  קיימות.  ליח"ד  לתוספת קומה - הרחבה 
וקביעתם  בשטח  הבנייה  שטחי  הגדלת  ד.  כאמור.   לבנייה, 
ל–3,736 מ"ר )מהם 3,088 מ"ר שטחים עיקריים(. ה. הגדלת מספר 
הקומות מ–6 קומות ל–7 קומות. ו. קביעת שלבי ביצוע להקמת 
וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ז.  כאמור.  הבנייה,  תוספות 
תנאים למתן היתר בנייה בשטח. ח. קביעת הוראות בגין עצים 
לשימור ועקירה. ט. קביעת הוראות להריסה. י. קביעת הוראות 

בגין החדרת מי נגר עילי וחיזוק מבנים מפני רעידת אדמה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

ספרא 1, ירושלים, טל' 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13795

 שם התכנית: תוספת יח"ד במגרש מגורים, 
ראס אל עמוד

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
מס' 13795, שינוי לתכניות 2668, 3223, ביטול לתכנית 62, כפיפות 

לתכניות 5166, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת ראס 
  .Y 630/450 קואורדינטה   ,X 223/725 קואורדינטה  עמוד.  אל 
גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל 

וחלקות: גושים בחלקיות: 30898.

מטרת התכנית: בניית מבנה חדש בן 4 קומות.

 5 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מיוחד לאזור מגורים ב'. 2. קביעת הוראות בינוי ופיתוח להריסת 
מבנה קיים ובניית מבנה חדש בן 4 קומות. 3. תוספת 5 יח"ד, סך 
הכל 8 יח"ד. 4. הגדלת שטחי הבנייה ל–1,389 מ"ר,  כולל שטחי 
שטחי  מ"ר   530 עיקריים,  מ"ר   859 מתוכם  תת–קרקעיים,  חניה 
שירות וחניה. 5. קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה. 6. קביעת 
הוראות בגין עצים להעתקה. 7. קביעת הוראות לפיתוח הדרך 

לאורך המגרש.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

ספרא 1, ירושלים, טל' 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13953

 שם התכנית: הריסת מבנה קיים והקמת מבנה 
מגורים חדש בן 4 קומות, ראס אל עמוד

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 

לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13953, שינוי לתכנית 2783/ א, ביטול לתכנית 62, 

כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

אל  ראס  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
Y 630/550. הכל   X 222/775, קואורדינטה  עמוד. קואורדינטה 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

גוש: 29987, חלקי חלקה: 108.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להריסת מבנה קיים 
והקמת מבנה מגורים חדש בן 4 קומות.

מאזור  הקרקע  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
בנייה  שטחי  קביעת   .2 ב'.  מגורים  לאזור  מיוחד   6  מגורים 
שירות(  מ"ר  ו–519.70  עיקרי  מ"ר   1,173 )מתוכם  מ"ר  ל–1,692 
4. הגדלת  ל–8.  יחידות הדיור מ–2  3. הגדלת מס'  על החלקה. 
 מס' הקומות מ–2 ל–4 קומות מעל קומת חניה 1 תת–קרקעית.
5. קביעת שלבי ביצוע להקמת בניין חדש למגורים. 6. קביעת 
בשטח. בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי   הוראות 
7. קביעת הוראות בגין עצים לשימור/להעתקה, חלחול מי נגר. 

8. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

ספרא 1, ירושלים, טל' 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13997

 שם התכנית: בניין חדש, רח' קנאי הגליל 4, 
שכ' קטמונים

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
מס' 13997, ביטול לתכניות 4565/ א, 4565/ ב, 62, כפיפות לתכנית 

5166/ ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב קנאי 
קואורדינטה   ,X 219.000 קואורדינטה  גונן.  שכונת   .4  הגליל 
Y 629.250. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

גושים וחלקות: גוש: 30172, חלקות במלואן: 6, 108.

מטרת התכנית: קביעת הוראות להקמת בניין חדש ברחוב 
קנאי הגליל 4.

ייעודי הקרקע  1. שינוי במערך  עיקרי הוראות התכנית: 
ד1  מגורים  לאזור  4565/א  תב"ע  לפי  מיוחד,  מגורים  מאזור 
הבנייה  שטחי  היקף  קביעת   .3 בניין.  קווי  קביעת   .2 ולדרך. 
ל–2,735.89 מ"ר, מהם 1,434.80 מ"ר שטח עיקרי. 1,301.09 מ"ר 
שטח שירות. 4. קביעת מס' יח"ד בבניין ל–16 יח"ד. 5. קביעת 
 .6 תת–קרקעי.  חניון  קומות  מעל  קומות  ל–7  הקומות  מספר 
בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת 

בשטח. 7. קביעת הוראות בגין מבנה לגדר להריסה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

ספרא 1, ירושלים, טל' 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' 14007

שם התכנית: בית פרטי למגורים בסילואן
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה 
 ,14007 ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס'  ולבנייה 
לתכניות  כפיפות   ,62 לתכנית  ביטול  א,   /5222 לתכנית  שינוי 

מק/ 5022/ א, 5166/ ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

שכונת  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
סילואן. קואורדינטה X 629/900, קואורדינטה Y 222/400. הכל 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

גוש: 29981, חלקי חלקה: 29.

מטרת התכנית: הקמת שני בנייני מגורים בני ארבע קומות 
מעל קומת חניה בסילוואן, ירושלים

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
לתוספות  בינוי  קביעת   .2 ב'.  מגורים  לאזור   6 מגורים  מאזור 
בניינים  שני  להקמת  הוראות  קביעת  להלן:  כמפורט  בנייה 

חניה,  קומת  מעל  קומות  ארבע  בני   1 מס'  שטח  בתא  חדשים 
קווי  קביעת   .3 הבינוי.  לנספח  בהתאם  יח"ד,   8 יצירת  לשם 
בניין לבנייה, כאמור. 4. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם 
ל–1,392.35 מ"ר )מתוכם 928.04 מ"ר שטחים עיקריים למגורים 
הדיור  יחידות  מספר  קביעת   .5 שירות(.  שטחי  מ"ר  ו–464.31 
התכנית.  למימוש  ביצוע  שלבי  קביעת   .6 דיור.  יחידות   ל–8 
בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .7
 בשטח. 8. קביעת הוראות בגין עצים לשימור, העתקה ועקירה.
קומת  מעל  קומות  ל–4  אחת  מקומה  הקומות  מס'  הגדלת   .9

חניה. 10. קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

ספרא 1, ירושלים, טל' 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' 101-0061895

שם התכנית: מכון מנדל למדעי הרוח באוניברסיטה 
העברית בהר הצופים, ירושלים

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים  ולבנייה  לתכנון 
ביטול  מק/3203/א,   ,3203 לתכניות  שינוי   ,101-0061895 מס' 

לתכנית 62.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

קמפוס  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מרטין  רח'  בירושלים.  הצופים  בהר  העברית  האוניברסיטה 

בובר.

בקמפוס  קומות   5 בן  חדש  בניין  הקמת  התכנית:  מטרת 
האוניברסיטה העברית בהר הצופים.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הוראות בינוי להקמת 
המבנה. ב. הגדלת שטחי הבנייה וקביעתם ל5,780 מ"ר, מתוכם 
4,350 מ"ר שטח עיקרי ו–1,430 מ"ר שטח שירות. ג. קביעת קווי 
בשטח  הוראות  קביעת  ד.  חדש.  בינוי  בעבור  חדשים  בנייה 
מעבר  לגשר/  הוראות  פרטית,  דרך  ביטול  הכוללות  התכנית 
עילי, הוראות להעתקה/עקירה/שימור עצים, הוראות בגין נגר 
ה. קביעת תנאים למתן היתר  פרגולה.  עילי, הוראות להקמת 

בנייה. ו. קביעת מספר הקומות ל–5 קומות.
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ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

ספרא 1, ירושלים, טל' 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 8304
שם התכנית: הרחבת דיור בקומת קרקע, תוספת 

קומות ו–6 יח"ד, גבל מוכבר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' 8304, שינוי לתכניות 2683/ א, 62, כפיפות לתכניות 5166/ 

ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X 223/800 קואורדינטה  אלמוכבר.  ג'בל  שכ'  מוכבר.  ג'בל 
קואורדינטה Y 627/500. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 

בקו כחול.

מטרת התכנית: הרחבת דיור בקומת קרקע והגדלת מספר 
קומות מ–1 קומה ל–4 קומות.

לאזור  קרקע  ייעוד  קביעת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מגורים א'. 2. קביעת בינוי לתוספת בנייה בקומת קרקע לשם 
קומות. שלוש  לתוספת  בינוי  קביעת   .3 קיימת.  יח"ד   הרחבת 
שטחי  תוספת  קביעת   .5 כאמור.  לבנייה,  בניין  קווי  קביעת   .4
בנייה בהיקף של 1,019.5 מ"ר, מהם 891.8 מ"ר שטחים עיקריים 
ו–127.7 מ"ר שטחי שירות. 6. הגדלת מספר יח"ד מ–2 יח"ד ל–8 
קביעת   .8 קומות.  ל–4  קומה  מ–1  קומות  מס'  הגדלת   .7 יח"ד. 
וקביעת  בינוי  קביעת הוראות   .9 למגורים.  השימושים בשטח 
להקמת   ביצוע  שלבי  קביעת   .10 בנייה.  היתר  למתן  תנאים 
תוספות בנייה, כאמור. 11. קביעת הוראות בגין מבנה / מרפסות 

להריסה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3168 עמ'  התשע"א,   ,6214 הפרסומים  ובילקוט   06/05/2011

בתאריך 17/03/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,    ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 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' 11652

שם התכנית: הרחבת יח"ד בקומת מרתף להרחבת 
יח"ד קיימת, רח' שיר לשלמה, רמת דניה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 11652, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 

1042, 3366/ א.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מזרח  מערב  קואורדינטה  דניה.  רמת  שכונת   .21 לשלמה   שיר 
 ,30190 גוש   .X 217/200 צפון  דרום  קואורדינטה   ,Y 630/075
לפי  הכל  3366א.  תכנית  לפי   ,47  ,46 מס'  ארעיות  חלקות 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים   הגבולות 

גוש: 30190, חלקי חלקות: 49 - 51, 59, 137.

קיים  בבניין  מרתף  בקומת  יח"ד  הרחבת  התכנית:  מטרת 
ברח' שיר לשלמה 21, רמת דניה.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
בינוי  קביעת   .2 א'.  מגורים  לאזור  מיוחד   5 מגורים  מאזור 
בנייה  לתוספת  בינוי  קביעת  להלן:  כמפורט  בנייה  לתוספות 
בקומת המרתף מפלס 2.80- לשם הרחבת יחידת הדיור הקיימת, 
בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח. 3. קביעת קווי 
בניין לבנייה, כאמור. 4. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם 
מ"ר  ו–93.42  עיקריים  שטחים  מ"ר   485 )מתוכם  מ"ר  ל–578.42 
תת–קרקעית. קומה  לתוספת  בינוי  קביעת   .5 שירות(.   שטחי 

6. קביעת השימושים בשטח למגורים. 7. קביעת שלבי ביצוע 
בינוי  הוראות  קביעת   .8 כאמור.  הבנייה,  תוספות  להקמת 
הוראות  קביעת   .9 בשטח.  בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת 

להריסה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1913 עמ'  התשע"א,   ,6183 הפרסומים  ובילקוט   04/02/2011

בתאריך 04/01/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,    ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 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' 12280/ א

שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ותוספת קומה, 
רח' המ"ג 30, שכ' רוממה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ביטול   ,3211 לתכנית  שינוי  א,   /12280 מס'  מפורטת  ברמה 

לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, מק/ 5022/ א.
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איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
המ"ג 30. שכונת רוממה. קואורדינטה X 219.045, קואורדינטה 
Y 633.515. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 ,30235 גוש:   .49 במלואה:  חלקה   ,30234 גוש:  וחלקות:  גושים 

חלקה במלואה: 124.

יח"ד  הרחבת  לצורך  קומה  תוספת  א.  התכנית:  מטרת 
כדי  הצפונית  בחזית  תוספות  ב.  שמתחתיה.  בקומה  קיימות 

ליצור חזית אחידה.

מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מיוחד לאזור מגורים ב'. ב. קביעת בינוי לתוספת קומה לצורך 
הבינוי. לנספח  בהתאם  שמתחתיה,  בקומה  יח"ד   הרחבת 
ג. קביעת בינוי בחזית הצפונית בכדי להכשיר תוספות קיימות 
 וכדי ליצור חזית אחידה. ד. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור.
עיקרי  לשטח  מ"ר   532 בנייה,  שטחי  תוספת  קביעת   ה. 
הגדלת  ו.  מ"ר.   567 תוספות  הכל  סך  שירות,  לשטח  מ"ר  ו–35 
שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל–2,647 מ"ר )מתוכם 2,484 מ"ר 
ז. קביעת הוראות  שטחים  עיקריים ו–163 מ"ר שטחי שירות(. 
קביעת  ח.  בשטח.  בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי 
ביצוע למימוש  ט. קביעת שלבי  בגין מבנה להריסה.  הוראות 

התכנית. י. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3946 עמ'  התשע"א,   ,6231 הפרסומים  ובילקוט   01/04/2011

בתאריך 04/05/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,    ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 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' 12459

שם התכנית: תוספת 2 קומות ו–3 יח"ד מעל בניין 
קיים, רח' הכוהנים, שכ' א–טור

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 12459, שינוי לתכנית 3085, כפיפות לתכניות 

5166/ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

שכ'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X 224/250 קואורדינטה  הכוהנים.  רח'   א–טור. 

Y632/525. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לתוספת 2 קומות 
מעל בניין קיים בן 2 קומות.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד שטח ממגורים 5 מיוחד 
למגורים ב'. 2. הגדלת שטחי הבנייה המרביים ל–643.5 מ"ר, מתוכם 

598 מ"ר שטחים עיקריים ו–45.5 מ"ר שטחי שירות. 3. הגדלת מספר 
הקומות המרבי מ–2 ל–4 קומות. 4. הגדלת מס' יח"ד ל–5 יח"ד. 5. קביעת 
קווי בניין חדשים לתוספות בנייה. 6. קביעת הוראות בגין גדרות, 
 מרפסות ומדרגות להריסה. 7. קביעת הוראות בגין עצים להעתקה. 

8. קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3947 עמ'  התשע"א,   ,6231 הפרסומים  ובילקוט   08/04/2011

בתאריך 04/05/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,    ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 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' 12614

שם התכנית: הריסת בניין קיים והקמת 2 בניינים של 
4 קומות, שכונת בית חנינה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 12614, שינוי לתכנית במ/ 3458/ א, ביטול 

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

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. בית חנינה,  
רח' איסחאק אל מוסלי. קואורדינטה X 221/900, קואורדינטה 
חנינה,  בית  שכונת  מזרח  בצפון  הנמצאת  חלקה   .Y 673/880
במרחק של כ–200 מ' ממזרח לדרך ראמללה וכ–130 מ' ממערב 
בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל  צפון.   1 מכביש 

כחול. גושים וחלקות: גוש: 30610, חלקה במלואה: 35.

מטרת התכנית: הגדלת זכויות הבנייה בשטח, שינוי ייעוד 
לאזור מגורים ג' לשם הקמת 2 בנייני מגורים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 
5 מיוחד לאזור מגורים ג', וקביעת ייעוד לשצ"פ. 2. הגדלת זכויות 
שטחים   2,442.12 מתוכם  מ"ר,  ל–3,937.22  וקביעתם  בשטח  בנייה 
הגדלת   .3 תת–קרקעית.  וחניה  שירות  שטחי  ו–1,495.10  עיקריים 
מספר הקומות וקביעתם ל–7 קומות מעל קומת חניה ושירות תת–
קרקעית בבניין 2 ו–8 קומות מעל קומת חניה בבניין 1. 4. הגדלת 
מספר יחידות הדיור וקביעתם ל–22 יח"ד, 14 יח"ד בבניין מס' 2, 
8 יח"ד בבניין 1. 5. קביעת בינוי לשני בנייני מגורים. 6. הריסת 
הבינוי הקיים בשטח. 7. שינוי בקווי בניין מעל ומתחת למפלס 
הקרקע. 8. קביעת השימושים בשטח למגורים. 9. קביעת שלבי 
ביצוע להקמת הבניין, כאמור. 10. קביעת הוראות בינוי וקביעת 
תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 11. קביעת הוראות בגין בניין 
/ מבנה/ גדר / מדרגות להריסה. 12. קביעת הוראות בגין עצים 

לעקירה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1509 עמ'  התשע"ב,   ,6345 הפרסומים  ובילקוט   04/11/2011

בתאריך 19/12/2011.
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המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,    ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 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' 12706

שם התכנית: בניית מבנה חדש בן 5 קומות, עד 13 
יח"ד, רח' חזקיהו המלך 50 ו–52, גבעת אורנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 12706, שינוי לתכנית 2878, ביטול לתכנית 

62, כפיפות לתכנית 5166/ ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
סן  גינת  בגבול  אורנים,  גבעת  שכונת   .52  ,50 המלך  חזקיהו 
סימון. קואורדינטה X 629/850, קואורדינטה Y 219/750. הכל 
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

מוסדר: גוש: 30006, חלקה במלואה: 49.

מטרת התכנית: בניית מבנה חדש בן 5 קומות המכיל עד 13 
יח"ד תוך פירוק והרכבה של החזית הדרומית וחלק מהחזיתות 

המערבית והמזרחית והריסת המבנה הקיים.

 1 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
חדש. בניין  לבניית  בינוי  קביעת   .2 ג'.  מגורים  לאזור   מיוחד 

חזית  של  והרכבה  פירוק  בגין  בינוי  הוראות  קביעת   .3
דרומית במלואה וחלק מחזיתות מזרחית ומערבית של הבניין 
ההיסטורי הקיים בחלקה. 4. קביעת הוראות בגין הריסת הבניין 
5. קביעת היקף שטחי הבנייה  ומבנה עזר חד קומתי.   המרכזי 
מ"ר  ו–1,174  עיקריים  מ"ר שטחים   1,792 מתוכם  מ"ר,  ל–2,966 
חדשים. בניין  קווי  וקביעת  בניין  קווי  שינוי   .6 שירות.   שטחי 
7. קביעת מס' יח"ד מרבי ל–13 יח"ד. 8. הגדלת מספר הקומות מ–3 
ל–5 קומות מעל קומת חניה תת–קרקעית. 9. קביעת השימושים 
בנייה. היתר  למתן  תנאים  קביעת   .10 מגורים.  בעבור   בחלקה 
לחניה. תנאים  קביעת   .12 ביצוע.  לשלבי  תנאים  קביעת   .11 

13. קביעת תנאים לעצים לעקירה / העתקה / שימור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3696 עמ'  התשס"ט,   ,5950 הפרסומים  ובילקוט   03/04/2009

בתאריך 12/05/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,    ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 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' 12888

שם התכנית: הרחבות דיור ברח' זריצקי 3 ו–5, 
שכונת רמות

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 12888, שינוי לתכניות 3136/ ג, 62, כפיפות 

לתכנית 5166.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

דוד  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
זריצקי 3, 5. שכונת רמות. קואורדינטה X 218/475, קואורדינטה 
Y 636/625. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
חלקה   ,30727 גוש:  מוסדר:  לא  בשטח  רישום  וחלקות:  גושים 

במלואה: 81.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד ברח' זריצקי 3 ו–5.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
בינוי  קביעת   .2 ב'.  מגורים  לאזור  מיוחד   1 מגורים  מאזור 
לתוספות בנייה כמפורט להלן: א. קביעת בינוי לתוספות בבניין 
מס' 1 בקומות מפלסי א' )מפלס 0.00( ס' )מפלס 3.00+( ג' )מפלס 
א'  מפלסי   / בקומות   2 מס'  ובבניין   ,)+9.00 )מפלס  ו–ד'   )+6.00
)מפלס  ו–ד'   )+6.00 )מפלס  ג'   ,)+3.00 )מפלס  ב'   ,)0.00 )מפלס 
בהן/ם, בהתאם  הקיימות  הדיור  יחידות  9.00+( לשם הרחבת 
 1 בניינים  מעל  קומה  לתוספת  בינוי  קביעת  ב.  בינוי.  לנספח 
בקומה שמתחתיה. יחידות הדיור הקיימות   ו–2 לשם הרחבת 

4. הגדלת שטחי הבנייה  לבנייה, כאמור.  בניין  קווי  קביעת   .3
מ"ר   1,243 )מתוכם  מ"ר  ל–1,474   1 בבניין  וקביעתם  בשטח 
שטחים עיקריים - 231 מ"ר שטחי שירות(. בבניין 2 ל–1,417 מ"ר 
ו–231 מ"ר שטחי שירות(. 1,186 מ"ר שטחים עיקריים   )מתוכם 
5. הגדלת מספר קומות בבניין מס' 1 מ–4 קומות ל–5 קומות + 
מעל מפלס 0.00. הגדלת מספר קומות בבניין מס' 2 מ–4 קומות 
בשטח  השימושים  קביעת   .6  .0.00 מפלס  מעל   + קומות  ל–5 
הבנייה,  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת   .7 למגורים. 
היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .8 כאמור. 

בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3418 עמ'  התש"ע,   ,6098 הפרסומים  ובילקוט   04/06/2010

בתאריך 21/06/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,    ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13236

שם התכנית: הקמת בניין חדש למגורים, רח' פראג 4, 
שכונת גאולה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 13236, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 

5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב יצחק 
X 220/775, קואורדינטה  4. שכונת גאולה. קואורדינטה  פראג 
Y 632/500. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
חלקה   ,30065 גוש:  מוסדר:  לא  בשטח  רישום  וחלקות:  גושים 

במלואה: 49.

 5 בן  חדש  בניין  להקמת  הוראות  קביעת  התכנית:  מטרת 
קומות בכל חתך הכולל 13 יחידות דיור.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 
3 לאזור מגורים ג.2.  2. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 3 לאזור 
מגורים ג.2 לשטח ציבורי פתוח. 3. קביעת הוראות בגין הריסת 
בניין קיים. 4. קביעת בינוי לבניין חדש בן 5 קומות בכל חזית, 
הבנייה  שטחי  היקף  קביעת   .5 ומחסנים.  חניה  קומות   2 מעל 
ל–2,445 מ"ר, מהם 1,542 מ"ר שטחים עיקריים ו–903 מ"ר שטחי 
שירות. 6. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 7. קביעת מס' יח"ד 

ל–13 יח"ד. 8. קביעת קווי בניין חדשים לבנייה החדשה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
13/08/2010 ובילקוט הפרסומים 6135, התשע"א, עמ' 16, בתאריך 

.16/09/2010

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,    ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 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' 13300

שם התכנית: הרחבת יח"ד ותוספת קומה ברח' 
אביעד 18, גבעת מרדכי

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ביטול   ,906  ,2021 לתכניות  שינוי   ,13300 מס'  מפורטת  ברמה 

לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X 218/750 קואורדינטה  מרדכי.  גבעת  שכונת   .18 אביעד 

המסומנים  הגבולות  לפי  הכל   .Y 630/100 קואורדינטה 
בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30184, חלקה 

במלואה: 67.

מטרת התכנית: הרחבות דיור לדירות קיימות.

 5 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
למגורים. המותרים  השימושים  קביעת   .2 ג'.  מגורים   לאזור 
מחסנים  לתוספת  בינוי  קביעת  א(  בנייה:  הוראות  קביעת   .3
במרתף. ב( קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומות כניסה א', ב', 
לשם הרחבות יחידות דיור קיימות הנמצאות בקומות כניסה, 
ג' חדשה לשם הרחבת  בינוי לתוספת קומה  ג( קביעת  ב'.  א', 
יחידות דיור הנמצאות בקומה ב'. ד( קביעת בינוי לתוספת, סך 
למגורים  עיקריים  שטחים  מ"ר   1,635 מתוכם  מ"ר,   1,846 הכל 
ו–211 מ"ר שטחי שירות. 4. שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין 
מרביים. 5. הגדלת מספר הקומות, מ–3 קומות מעל קומת מרתף 
ל–4 קומות מעל קומת מרתף. 6. קביעת הוראות בינוי וקביעת 
תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 7. קביעת שלבי ביצוע למימוש 

התכנית. 8. קביעת הוראות בגין הריסת גדרות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,459 עמ'  התשע"א,   ,6147 הפרסומים  ובילקוט   08/10/2010

בתאריך 21/10/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,    ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 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' 13497

שם התכנית: הרחבת יח"ד וחנות ותוספת מחסנים 
ברח' חיים ויטל 26, גבעת שאול

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
כפיפות   ,62  ,1003 לתכניות  ביטול   ,13497 מס'  מפורטת  ברמה 

לתכניות 5166/ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X 218/250 קואורדינטה  שאול.  גבעת  שכונת   .26 ויטל  חיים 
קואורדינטה Y 633/000. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 

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

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

 2 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
למגורים  המותרים  השימושים  קביעת   .2 ב'.  מגורים  לאזור 
ומסחר. 3. קביעת הוראות בנייה: א. קביעת בינוי להרחבת יח"ד 
קיימות. ב. קביעת בינוי לתוספת שטחים למחסנים בקומת מרתף 
שטחים  לתוספת  בינוי  קביעת  ג.  בבניין.  בקומת  יח"ד  בעבור 
קווי  שינוי   .4 קיים.  מסחר  הרחבת  לשם  מרתף  בקומת  למסחר 
בינוי  הוראות  קביעת   .5 מרביים.  בניין  קווי  וקביעת  הבניין 
וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 6. קביעת שלבי ביצוע 
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למימוש התכנית .7. קביעת סך השטחים ל–1,362.15 מ"ר, מתוכם 
מ"ר  ל–703.82  למגורים  עיקריים  לשטחים  תוספת  מ"ר   272.51
קיימים, 34.31 מ"ר תוספת לשטחים עיקריים למסחר ל–37.84 מ"ר 
בגין  הוראות  קביעת   .8 שירות.  מ"ר  ו–313.50  קיימים  לשטחים 

הריסת מבנה. 9. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6255 עמ'  התשע"א,   ,6288 הפרסומים  ובילקוט   12/08/2011

בתאריך 31/08/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,    ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 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' 13552

שם התכנית: הרחבת יחידות דיור קיימות, הוספת 
מחסנים בכל הקומות, רח' אהרון ברנד 4, הר נוף

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
כפיפות   ,62  ,4923 לתכניות  ביטול   ,13552 מס'  מפורטת  ברמה 

לתכניות 5166/ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב אהרון 
בראנד 4. שכונת הר נוף. קואורדינטה X 216.440, קואורדינטה 
Y 632.482. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: גוש: 30255, חלקה במלואה: 113.

מטרת התכנית: הרחבת יחידות דיור קיימות בכל הקומות 
והוספת מחסנים.

 2 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
לאזור מגורים ד'. 2. קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן: 
א. קביעת בינוי לתוספת בנייה בכל הקומות של הבניין לשם 
הרחבת יחידות דיור קיימות, בהתאם לנספח בינוי. ב. קביעת 
 בינוי לתוספת מחסנים בקומת מחסנים, בהתאם לנספח בינוי.
4. הגדלת שטחי הבנייה  לבנייה, כאמור.  בניין  קווי  קביעת   .3
בשטח וקביעתם ל–4,443.72 מ"ר )מתוכם 3,595.93 מ"ר שטחים 
ביצוע  שלבי  קביעת   .5 שירות(.  שטחי  מ"ר  ו–847.79  עיקריים 
בינוי  הוראות  קביעת   .6 כאמור.  הבנייה,  תוספות  להקמת 

וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4765 עמ'  התשע"א,   ,6250 הפרסומים  ובילקוט   03/06/2011

בתאריך 14/06/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,    ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 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' 14014

שם התכנית: הרחבות דיור, רח' עילוי 1, שכ' קרית משה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ביטול   ,1658  ,1005 לתכניות  שינוי   ,14014 מס'  מפורטת  ברמה 

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

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
העילוי 1. שכ' קרית משה. קואורדינטה X 218/560, קואורדינטה
Y 632/800. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: גוש: 30162, חלקה במלואה: 93.

דיור  יחידות  הרחבת  קומה,  תוספת  התכנית:  מטרת 
מאושירות ותוספת מחסנים.

מאזור  קרקע  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מגורים 2 לאזור מגורים ג'. 2. קביעת בינוי לתוספת קומה לשם 
הרחבת יח"ד קיימות בקומה עליונה. 3. קביעת בינוי לסגירת 
4. קביעת  קיימות בבניין.  יח"ד  קיימות לשם הרחבת  מרפסות 
בינוי  לחפירה לשם תוספת מחסנים. 5. הגדלת מספר הקומות 
מ–4  מעל קומת מרתף ל–5 קומות מעל קומת מרתף. 6. קביעת 
מ"ר  מ–680.40  הבנייה  שטחי  הגדלת   .7 חדשים.  בניין   קווי 
שירות  ושטח  מ"ר   922 עיקרי  שטח  מתוכם  מ"ר,   ל–1,134 
לעקירה   ועץ  לשימור  עצים  בגין  הוראות  קביעת   .8 מ"ר.   212
בתחום הדרך. 9. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 10. קביעת 

הוראות בגין סגירת מרפסות לפירוק.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,935 עמ'  התשע"ב,   ,6329 הפרסומים  ובילקוט   14/10/2011

בתאריך 01/12/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,    ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 14187
שם התכנית: אודיטוריום הרצל, הר הרצל

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
כפיפות   ,62 לתכנית  ביטול   ,3871 לתכנית  שינוי   ,14187 מס' 

לתכנית 5166/ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שד' הרצל. 
רחוב הזיכרון, הר הרצל. קואורדינטה X 217/000, קואורדינטה 
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Y 631/000. הכל לפי הגבולות  המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות: גוש: 30345, חלקי חלקה: 96.

לשימושי  קומות   3 בן  חדש  מבנה  בניית  התכנית:  מטרת 
המרכז החינוכי בהר הרצל.

קווי  בגין  הוראות  קביעת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
 בניין כמפורט בתשריט. 2. קביעת השימושים בשטח התכנית.
 3. קביעת הוראות בגין בינוי ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.

4. קביעת מס' קומות מרבי ל–3 קומות. 5. קביעת שטחי בנייה 
מרביים ל–2,400.44 מ"ר מתוכם 2,153.04 מ"ר עיקרי ו–247.4 מ"ר 

שירות. 6. קביעת הוראות בגין עצים לכריתה ושימור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6757 עמ'  התשע"א,   ,6298 הפרסומים  ובילקוט   02/09/2011

בתאריך 26/09/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,    ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 14195
שם התכנית: תוספת קומה לבניין קיים להרחבת 

יח"ד קיימות, רחוב שמואל הנביא 101
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ביטול לתכניות   ,5  /04  /01 14195, שינוי לתכנית תרשצ/  מס' 

3809, 3319, 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, מק/ 5022/ א.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה  הנביא.  שמואל  שכ'   .101 הנביא   שמואל 
הגבולות  לפי  הכל   .Y 633/715 קואורדינטה   ,X 221/110
 ,30102 גוש:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים 

חלקה במלואה: 132.

יח"ד  מטרת התכנית: תוספת קומה לבניין קיים להרחבת 
קיימות שמתחתיה.

מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מיוחד לאזור מגורים ג'. ב. קביעת בינוי לתוספת קומה בעבור 
הבינוי. לנספח  בהתאם  שמתחתיה,  קיימות  יח"ד   הרחבות 
ד. הגדלת שטחי הבנייה   לבנייה, כאמור.  בניין  קווי  ג. קביעת 
שטחים  מ"ר   6,501 )מתוכם  מ"ר  ל–7,071  וקביעתם  בשטח 
בינוי  הוראות  קביעת  ה.  שירות(.  שטחי  מ"ר  ו–570  עיקריים 
שלבי  קביעת  ו.  בשטח.  בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת 
 ביצוע למימוש התכנית. ז. קביעת הוראות לגבי מבנה להריסה.

ח. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6758 עמ'  התשע"א,   ,6298 הפרסומים  ובילקוט   12/08/2011

בתאריך 26/09/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 

הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,    ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' הל/ 623

שם התכנית: תוספת 2 יח"ד בבניין קיים ברח' הואדי 30, 
אבו גוש

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

ברמה מפורטת מס' הל/ 623, שינוי לתכנית מי/במ/113/א.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  גוש.  אבו  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X 211/ 175 קואורדינטה  גוש.  אבו   .30 הוואדי 
Y 634/325. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: גוש: 29533, חלקי חלקה: 19.

מטרת התכנית: תוספת יח"ד במגרש מגורים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעודי קרקע ממגורים ב' 
למגורים א'. ב. תוספת בניין בן 2 יח"ד, סך הכל 4 יח"ד. ג. תוספת 
אחוזי בנייה בהיקף של 161.41 מ"ר )18.51%( עיקרי ו–100.46 מ"ר 
)11.51%( שירות, סך הכל 261.87 מ"ר. ד. קביעת הוראות להוצאת 

היתר בנייה. ה. קביעת הוראות להריסת גדרות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4769 עמ'  התשע"א,   ,6250 הפרסומים  ובילקוט   27/05/2011

בתאריך 14/06/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
המקומית לתכנון ולבנייה הראל, שד' החוצבים 2, מבשרת ציון 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,02-5333125 טל'   ,90805

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' תא/ 3889/ מח

שם התכנית: מגורים, רחוב ויסוצקי 8-6
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה תל אביב מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' תא/ 3889/ מח, שינוי לתכניות תא/ C/ D, תא/ מ, 
תא/ 629, תא/ 2598, תא/ 856, תא/ 830, תא/ ע/ 1, תא/ ג, תא/ 

398, תא/ 569, תא/ 0, כפיפות לתכנית תמא/ 4/ 2.



ילקוט הפרסומים 6388, י"ג באדר התשע"ב, 7.3.2012 2976

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל–אביב-יפו. רחוב 
ויסוצקי 6. רחוב דרך נמיר מרדכי 69, 71. רחוב ויסוצקי 8. שכונת 
רח'   - ממזרח  נמיר,  דרך   - ממערב  התכנית:  גבולות   .4 רובע 
 561 )חלקה   73 נמיר  דרך   /10 ויסוצקי  רח'   - מצפון  ויסוצקי, 
 259 )חלקה   67 נמיר  דרך   /4 ויסוצקי  רח'  מדרום   ,)6108 בגוש 

בגוש 6108(. גושים וחלקות: גוש: 6108, חלקה במלואה: 372.

והקמת  הקיים  המשרדים  מבנה  הריסת  התכנית:  מטרת 
שני מבנים בני 14 קומות מעל קומת כניסה, בהיקף זכויות של 
למגורים  תיועד  העיקרי  מהשטח  מחצית  עיקרי.  מ"ר   12,700
משרד  לזכאי  למגורים  או  מוגן  לדיור  השנייה  והמחצית 
בין  המקשר  ציבורי  מעבר  התכנית  כוללת  כן  כמו  השיכון, 
דרך  לכיוון  מסחרית  וחזית  שפ"פ  לנמיר,  ויסוצקי  הרחובות 

נמיר.

מיוחד  ממגרש  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ודיור  מגורים  בייעוד  למגרש  ומשרדים  מוגן  דיור  לשימושי 
מיוחד ושטח פרטי פתוח. ב. קביעת זכויות הבנייה העיקריות 
השטחים  כל  את  יכללו  אלו  שטחים  מ"ר;   12,700 של  בהיקף 
עיקרי  מ"ר   500 יותרו  בנוסף  יהיה.  אם  המוגן  הדיור  בעבור 
בעבור שטח מסחרי בעל אופי ציבורי בחזית הפונה לדרך נמיר. 
מגורים.  בייעוד  תהיה  העיקרי  השטח  מחצית  שימושים:  ג. 
המחצית השנייה של הזכויות תשמש לדיור מוגן או למגורים 
הבקשה  הגשת  טרם  היזם  בחירת  לפי  השיכון,  משרד  לזכאי 
שיאפשרו  ועיצוב  בינוי  הוראות  קביעת  ד.  הבנייה.  להיתר 
הקמת שני מבנים, כל אחד בגובה של עד 14 קומות מעל קומת 
קרקע ומיתקנים טכניים על הגג, וקומות מרתפים בעבור חניה 
התכנית  ה.  מסחרי.  שטח  נמיר  דרך  בכיוון  ובחזית  ושירות, 
כוללת שטח פתוח לשימוש תושבי השכונה. ו. התכנית כוללת 

מעבר הולכי רגל שיחבר את רח' ויסוצקי לדרך נמיר.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
בימים:  בוועדה המחוזית  03-7632586. קבלת קהל  טל'   ,67012
יומצא  ההתנגדות  העתק   .14:00-11:00 השעות  בין  ה',  ג',  א', 
שד'  אביב,  תל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה   למשרדי 

בן גוריון 68, תל–אביב-יפו, טל' 03-5217162.

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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' תא/ 3964/ מח

שם התכנית: מגורים, מלון ומסחר, רח' דיזינגוף, 
)מבנה המשטרה(

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

המקומית  הוועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  אביב  תל  ולבנייה  לתכנון 
 ,58 3964/ מח, שינוי לתכניות תא/  ברמה מפורטת מס' תא/ 
תא/ מ, תא/ ע/ 1, תא/ ג, תא/ 280, תא/ 346, כפיפות לתכניות 

תמא/ 12/ 1, תממ/ 5, תמא/ 4/ 2, תמא/ 34/ ב/ 4

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל–אביב-יפו. רחוב 
מוצקין 8. רחוב דיזינגוף 221א. שכונת רובע 3. גבולות התכנית:
ממזרח - רחוב דיזינגוף, ממערב - שד' מוצקין, מדרום - רח' 
 - 118(, מצפון  6960, חלקה  )גוש   6 מוצקין  221/ שד'  דיזינגוף 
רח' דיזינגוף 223/ שד' מוצקין 10 )גוש 6960, חלקות 121-120(. 

גושים וחלקות: גוש: 6960, חלקה במלואה: 119.

מטרת התכנית: 1. שינוי ייעוד המגרש לייעוד של מגורים, 
מ"ר   7,230 בנייה בהיקף של  זכויות  קביעת   .2 ותיירות.  מסחר 
עיקרי להקמת מלון בן כ–160 חדרים מעל חזית מסחרית ברח' 
יח"ד בצד הפונה לשד'   35 ואגף למגורים הכולל עד  דיזינגוף 
מוצקין. 3. קביעת הוראות בינוי ועיצוב. 4. קביעת זיקת הנאה 
למעבר רגלי לאורך הגבול הדרומי של המגרש שתחבר בין רח' 
דיזינגוף לשד' מוצקין. 5. קביעת הוראות והנחיות להקמת חניון 
בחניון  בתשלום  ציבורי  חניון  וכן  והמלון,  המגורים  לשימושי 

התת–קרקעי. 6. הרחבת רחוב דיזינגוף.

עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת ייעוד המגרש למגורים, 
 - במרתפים  תהיה:  השימושים  פריסת   .2 ומלונאות.  מסחר 
חניה ושטחי שירות, בקומת המרתף העליונה כולל גם שטחים 
לשימוש מלונאי. בקומת הקרקע - מסחר, שימושים מלונאיים 
 - הקרקע  קומת  שמעל  בקומות  למגורים.  כניסה  ומבואת 
באגף לכיוון דיזינגוף - מלון עירוני, באגף לכיוון שד' מוצקין 
מ"ר   7,230 יהיה  הבנייה  זכויות  סך  בנייה:  זכויות   .3 מגורים. 
מ"ר,   300 בהיקף של  יהיו שטחי מסחר  בקומת הקרקע  עיקרי, 
היותר  לכל  למלונאות,  יוקצו  עיקרי  מ"ר   4,160 הפחות   לכל 
שטחים  של  המרה  תותר  למגורים.  יוקצו  עיקרי  מ"ר   2,770
עיקריים מהמגורים למלונאות בלא הגדלה של סך כל השטח 
לשימוש  נוספים  עיקריים  שטחים  הקצאת  ותותר  המותר 
מלונאי במרתף העליון בהתאם להוראות תכנית ע1. לא תותר 
מעל  קומות:  מספר   .4 למגורים.  מלונאיים  שטחים  של  המרה 
הקרקע ייבנו 5 קומות טיפוסיות ועד 3 קומות חלקיות בנסיגות 
כפי שמוצג בנספח הבינוי. המרתף יכלול חמש קומות. בקומת 
הבאות  בקומות  המלון,  לשימושי  שטחים  העליונה  המרתף 
בעבור  חניה  התחתונות  ובקומות  בתשלום  ציבורית  חניה 
ימוקמו כ–160 חדרי מלון  5. צפיפות: במלון  והמגורים.  המלון 
הנאה  זיקות   .6 יח"ד.   35 עד  יוקמו  המגורים  באגף  וסוויטות, 
לציבור: בחלקו הדרומי של המגרש יוקצה מעבר להולכי רגל 
ברוחב 3 מ', שיחבר בין רחובות דיזינגוף ומוצקין. 7. לכיוון רחוב 

דיזינגוף תבוצע הפקעה ברוחב 4 מ' לצורך הרחבת הדרך.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 
תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
בימים  בוועדה המחוזית,  03-7632586. קבלת קהל  טל'   ,67012
יומצא  ההתנגדות  העתק   .14:00-11:00 השעות  בין  ה',  ג',  א', 
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למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב, שד' בן 
גוריון 68, תל–אביב-יפו, טל' 03-5217162.

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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' תא/ 3899

שם התכנית: משרדים, מסחר ומגורים, רח' הרכבת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  אביב  תל  ולבנייה  לתכנון 
 ,F /ברמה מפורטת מס' תא/ 3899, שינוי לתכניות תא/ 50, תא
תא/ 1043/ א, תא/ 1861, תא/ 44, הרחבה לתכנית תא/ 3204, 

כפיפות לתכניות תמא/ 35, תמא/ 34/ ב/ 4.

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

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל–אביב-יפו. רחוב 
הרכבת 54, 56. רחוב בני ברק 32, 34, 36. רחוב הגר"א 21, 23, 25, 
27. גושים וחלקות: גוש: 6977, חלקות במלואן: 22, 23, 27, 28, 

.253 ,248 ,199

מטרת התכנית: מטרת התכנית ליצור רצף תכנוני מורחב, 
יחד עם הבינוי של תב"ע תא/ 3204 המאושרת, שתהווה מתחם 
למסחר, משרדים ומגורים חדש במרקם העירוני הקיים, על ידי 
מרכז  לייעוד  תעסוקה  מייעוד  המאוחד,  המגרש  ייעוד  שינוי 
)להלן - מע"ר( המשלב בתוכו מסחר, משרדים,  עסקים ראשי 
מגורים שטחי בנייה לצורכי הציבור, שטח ציבורי פתוח )שצ"פ( 
ומעברים פתוחים ומקורים בזיקת מעבר לציבור. הגדלת זכויות 
הבנייה, מספר הקומות, גובה המבנים וקביעת הוראות ותנאים 

למימוש התכנית.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות הבנייה שנקבעו 
 ,28  ,27  ,22023 לחלקות:   ,F 1043א,   ,1861  ,50  ,44 בתכניות: 
של  בהסכמה  לאיחוד  הוראות  קביעת  א.   .253  ,248  ,199
לבנייה,  מאוחדת  לחלקה  בתכנית,  הכלולות  החלקות 
ייעוד  שינוי  ב.  שטח(.  )תאי  מגרשים  משלושה  המורכבת 
בייעוד  מע"ר  לאזור  תעסוקה  מאזור  המאוחדת,  החלקה 
והוראות  ציבור  לצורכי  ובנייה  מגורים  משרדים,  מסחר, 
הגדלת  ג.  המאוחדת.  בחלקה  מהמגרשים  אחד  לכל  בנייה 
השטחים  שסך  באופן  המאוחדת  בחלקה  הבנייה  זכויות 
הבנויים למטרות עיקריות, לא יעלה על 18,027 מ"ר בשלושה 
24 קומות, ושני האחרים בגובה עד  מבנים, אחד בגובה עד 
 ,256 שבמגרש  )שפ"פ(  הפתוח  הפרטי  השטח  ד.  קומות.   9
בתחום  נוספים  מ"ר  ב–568  יוגדל   ,3204 בתכנית  שנקבע 
פתוח  ציבורי  כשטח  שבתכנית,   )502 שטח  )תא   199 חלקה 
רחוב  את  המחבר  ורציף,  מגונן  פתוח,  אזור  ויהווה  )שצ"פ( 
הרכבת עם רחוב הגר"א. בשטח השצ"פ לא תותר כל בנייה 
וקולונדות,  פרגולות  חוץ,  ריהוט  גינון,  למעט:  קרקעית,  על 

תת– למעבר  פרט  לשצ"פ,  מתחת  בנייה  תותר  לא  כן  וכמו 
כדי  הגר"א  לרח'  במקביל  החניה,  ממפלסי  אחד  בכל  קרקעי 
לחבר בין שני חלקי החניון התת–קרקעי. ה. בין המבנים יוקצו 
לגביהם  ותירשם  מקורים  בחלקם  רגל,  להולכי  מעבר  שטחי 
שטח  קביעת  ו.  בתשריט.  כמצוין  לציבור,  למעבר  הנאה  זיקת 
הציבור,  לצורכי  מ"ר   420 בהיקף  ושירות(  )עיקרי  כולל  בנייה 
שיועבר לבעלות העירייה, במפלס הקרקע, ובקומת הגלריה של 
המבנה ברחוב הגר"א בתא שטח 803. ז. קביעת כניסה ויציאה 
לבניית  הנחיות  קביעת  ח.  הגר"א.  מרחוב  התת–קרקעי  לחניון 
עד 60 יחידות דיור בהיקף שטחים עיקריים שלא יעלה על 25% 
מסך השטח הבנוי למטרות עיקריות המוצע בתכנית. ט. מתחת 
לפני הקרקע יותרו עד 6 קומות מרתף בתכסית שלא תעלה על 
בחשבון  ילקח  השצ"פ  שטח  המאוחדת.  החלקה  משטח   85%
השטח  תאי  בין  הבנייה  שטחי  ניוד  יותר  י.  הפנויה.  לתכסית 
המסומנים בתשריט ובין השימושים השונים, על אף המפורט 

בסעיף 5 להלן.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 
תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
67012, טל' 03-7632586. קבלת קהל בוועדה המחוזית, בימים א', 
ג', ה', בשעות 14:00-11:00. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב, שד' בן גוריון 68, 

תל–אביב-יפו, טל' 03-5217162.

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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' תא/ 2615/ ב

שם התכנית: מתחם רח' יצחק אלחנן, מזרח
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' תא/ 2615/ ב, שינוי לתכניות תא/ 44, תא/ 
1200, כפיפות לתכניות תממ/ 5, תמא/ 38, תמא/ 4/ 2, תמא/ 

34/ ב/ 4, תא/ 2650/ ב, תמא/ 12/ 1.

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

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל–אביב-יפו. רחוב 
גרוזנברג.  רחוב  השחר.  רחוב  מוהליבר.  רחוב  אלחנן.  יצחק 
 רחוב יצחק אלחנן 19, 21, 23, 25, 27. רח' גרוזנברג 1, 2, 3, 3א.

בין  גבולות התכנית:   .6  ,4  ,2 רח' מוהליבר   .6  ,4  ,2 רח' השחר 
גוש:  וחלקות:  גושים  ישראל.  כרם  לשכונת  צדק  נווה  שכונת 
6920, חלקות במלואן: 59 - 62, חלקי חלקות: 63, 67. גוש: 6922, 
חלקי   ,41  -  36 במלואן:  חלקות   ,7228 גוש:   .44 חלקה:  חלקי 

חלקה: 65. גוש: 7420, חלקי חלקה: 107.
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מחדש  וחלוקתם  מגרשים  איחוד   .1 התכנית:  מטרת 
שימושים  בניין,  קווי  בנייה,  זכויות   .2 מגרשים.  לשלושה 
והוראות בינוי. 3. קביעת הנחיות לעיצוב המרחב הציבורי. 4. 
זיקת הנאה לציבור למעבר ושימוש ציבור הולכי רגל  קביעת 

ורוכבי אופניים. 5. קביעת הוראות למבנה לשימור.

מאזור  קרקע  ייעודי  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לאזור  ודרך, מדרך  ותעסוקה  מגורים, מסחר  לאזור  ב'  מגורים 
שלא  מחדש  וחלוקה  איחוד  ב.  ותעסוקה.  מסחר  מגורים, 
התכנון  לחוק  ז'  סימן  ג',  לפרק  בהתאם  בעלים,  בהסכמת 
ג. קביעת תכליות, הכוללות קומות  והבנייה, התשכ"ה-1965. 
בנייה.  והוראות  מותרים  בנייה  שטחי  מסחריות,  תחתונות, 
מוהליבר  הרחובות  בין  בקטע  אלחנן  יצחק  רחוב  הרחבת  ד. 
לפתרון  מסלול  בכל  ודו–נתיבי  דו–מסלולי  לרחוב  וגרוזנברג 
תנועתי אל/מ המע"ר ושינוי הסדרי תנועה, כך שיכללו שביל 
זכויות  סך  בנייה:  זכויות  קביעת  ה.  עצים.  ושדרת  אופניים 
הבנייה לא יעלו על 21,600 מ"ר שטח עיקרי למשרדים, מגורים 
ומסחר בתאי שטח 2, 1. שטח עיקרי למשרדים ומסחר לא יפחת 
מ–1,200  יפחת  לא  למסחר  עיקרי  שטח  מתוכם  מ"ר,  מ–10,000 
מקורות  מרפסות  בעבור  מ"ר   1,160 יותרו  כך  על  נוסף  מ"ר, 
פתוחות בלבד, הדופן שמלווה את הרחוב תהיה בעיקרה דופן 
למבנה  ייחודיות  קביעות  התכנית.  מגרשי  בשלושת  מסחרית 
ו. היקף שטחי השירות מעל פני הקרקע במגרשים 1   לשימור. 
ו–2 לא יעלה על 45% בקומות המגורים והתעסוקה. נוסף להם 
יותרו שטחי השירות בקולונדות כפי שייקבע בתכנית העיצוב 
האדריכלי, קומה טכנית אחת במגדל בשטח של קומה טיפוסית 
ומיתקנים טכניים על הגג, כמו כן יותרו עד 26,000 מ"ר שטחי 
שירות מתחת לפני הקרקע. ז. קביעת גובה בנייה מרבי במגרש 
מס' 1 של עד 8 קומות, מעל קומת קרקע מסחרית, במגרש מס' 
2 למגדל שלא יעלה על 33 קומות + קומה טכנית + מיתקנים 
 3 במגרש  המסחריות,  הקרקע  קומות  מעל  הגג,  על  טכניים 
והוראות  לשימור  הקיים  המבנה  מעל  חלקית  קומה  תוספת 
מיוחדות נוספות, תותר בנייה של עד 7 קומות מרתף. ח. קביעת 
זיקת הנאה למעבר לשימוש הציבור בשטח הפרויקט. ט. קביעת 
בה. הנאה  זיקת  וקביעת  אלחנן  יצחק  רחוב  לאורך   קולונדה 
בדבר  הודעה  אשר   ,44 מס'  תכנית  של  לכך  בהתאם  שינוי  י. 
 20.11.1942 מיום   ,1142 מס'  הרשמי  בעיתון  ניתנה  לה  תוקף 
ושינוי של תכנית 1200 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה ניתנה 

בילקוט הפרסומים 2123, מיום 3.7.1975.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1494 עמ'  התשע"א,   ,6173 הפרסומים  ובילקוט   26/11/2010

בתאריך 16/12/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
תל–אביב-  ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,03-7632588 טל'   ,67012 יפו 
תל–אביב-יפו,   ,68 גוריון  בן  שד'  אביב,  תל  ולבנייה  לתכנון 
טל' 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/ 2615/ ג

שם התכנית: מתחם רח' יצחק אלחנן, מרכז-מערב
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

 ,2277 תא/  לתכניות  שינוי  ג,   /2615 תא/  מס'  מפורטת  ברמה 
תא/ 755, תא/ 1200, תא/ 281, תא/ 44, תא/ 2615/ א, כפיפות 
 ,4 ב/   /34 5, תמא/  1, תממ/   /12 2, תמא/   /4 לתכניות תמא/ 

תמא/ 38, תא/ ע/ 1.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  תל–אביב-יפו.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הכרמל. רחוב עצמון. רחוב מוהליבר. רחוב מטולה. רחוב יצחק 
 .11-1 מס'  אלחנן  יצחק  רחוב  התבור.  רחוב  פינס.  רחוב   אלחנן. 
רח' פינס 20-10. גבולות התכנית: בין שכונת נווה צדק לשכונת 
 ,8 במלואה:  חלקה   ,7002 גוש:  וחלקות:  גושים  ישראל.  כרם 
חלקי חלקה: 3. גוש: 7003, חלקי חלקות: 8, 15. גוש: 7227, חלקה 
במלואה: 108, חלקי חלקה: 91. גוש: 7228, חלקות במלואן: 84, 85. 

גוש: 7420, חלקות במלואן: 105, 106, 121, חלקי חלקה: 107.

4,300 מ"ר  בנייה בסך של  זכויות  מטרת התכנית: הענקת 
עיקרי לתוספת 8 קומות למגדל המאושר בפינת הרחובות יצחק 
אלחנן ומוהליבר, לשם פינוי והריסות מבני ציבור קיימים, כדי: 
מערך  שיפור  לצורך  אלחנן  יצחק  רח'  הרחבת  את  לאפשר   .1
מסחרית,  חזית  עם  לציר  והפיכתו  ברחוב  הרכב  כלי  תנועת 
מאזור  המוביל  אופניים  ושביל  עצים  שדרת  רחבות,  מדרכות 
המיועד  המגרש  הסבת  לאפשר   .2 לים.  רוטשילד  שדרות 
עירוני  לשימוש  על–אזורי  משימוש  ציבור  ומוסדות  למבנים 

לטובת הקמת בית ספר לילדי הסביבה.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע מאזור למבני 
ותיירות,  מסחר  למגורים,  מיוחד  מגורים  מאזור  לדרך,  ציבור 
משטח לתכנון בעתיד למבנים, מוסדות ציבור ודרך. 2. קביעת 
בתב"ע  המאושרים  לשטחים  בתוספת  למגורים  בנייה  זכויות 
על  יעלו  שלא  בנייה  זכויות  תוספת  א:   /2615 תא/   בתוקף 
ומסחר, תוספת שטחי שירות  למגורים  עיקרי  מ"ר שטח   4,300
במגורים ומסחר שלא יעלו על 1,500 מ"ר מעל הכניסה הקובעת. 
3. קביעת גובה מרבי של 154.65 מ' מעל פני הים לבנייה במגרש 
וחלל  קומות   36 על  יעלה  שלא  למגדל  והמסחר  המגורים 
קרקע  קומת  מעל  אנטנה  בתוספת  מעליהן  טכניים  למיתקנים 
מבנים  והריסת  לפינוי  ציבורית  מטלה  קביעת   .4 מסחרית. 
קיימים )חלק ממבני ציבור קיימים( כדי לאפשר הרחבת רחוב 
דונם בעבור שטחי   7 ופינוי  יצחק אלחנן למתכונתו החדשה, 
כגון  בנייה  5. קביעת הוראות  ציבור לטובת עיריית תל אביב. 
קווי בניין. 6. קביעת הנחיות לעיצוב נופי. 7. קביעת זיקת הנאה 

לציבור למעבר ושימוש הציבור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1927 עמ'  התשע"א,   ,6183 הפרסומים  ובילקוט   26/11/2010

בתאריך 04/01/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
תל–אביב-  ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 

המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,03-7632588 טל'   ,67012 יפו 
תל–אביב-יפו,   ,68 גוריון  בן  שד'  אביב,  תל  ולבנייה  לתכנון 
טל' 03-5217162, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' תא/ 3897

שם התכנית: שינויי הוראות בתכניות  לדרישה 
להכנת תע"א בשכונת רמת אביב ג'

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' תא/ 3897, שינוי לתכניות תא/ 1864, תא/ 
2174, תא/ 1722, תא/ 1631/ א, תא/ 2734, תא/ 1839, תא/ 2696, 
כפיפות לתכניות תמא/ 3, תא/ ג/ 1, תמא/ 23, תא/ ל/ 3, תא/ 

ע/ 1.

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

תל–אביב-יפו.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
2812, מדרום - רחוב קק"ל,  גבולות התכנית: מצפון - תכנית 
וחלקות: גושים  נמיר.  דרך   - ממערב  איילון,  דרך   - ממזרח 

גושים בחלקיות: 6628, 6631.

עיצוב  תכנית  להכנת  הדרישה  ביטול  התכנית:  מטרת 
ארכיטקטוני כפי שנקבעו בהוראות התכניות הראשיות החלות 
כדי  בנייה,  היתרי  להוצאת  כלליות  הנחיות  וקביעת  במקום 
ומבני  קיימים  מגורים  בנייני  ולשדרג  לחדש  לחזק,  לאפשר 
ציבור קיימים או חדשים בשכונת רמת אביב ג' וביטול הצורך 

באישור הוועדה המחוזית לתכנית עיצוב אדריכלי ראשונה.

עיקרי הוראות התכנית: א. ביטול הדרישה להכנת תכנית 
רמת  בשכונת  הקיימים  מגורים  לבנייני  ארכיטקטוני  עיצוב 
בנייה  להגיש בקשות להוצאת היתרי  ומתן אפשרות  ג'  אביב 
תוספת שטחים  ב.  עיצוב שאושרה.  בשינוי תכנית  צורך  בלא 
עיקריים בעבור בניית מרפסות אחת על השנייה ובלבד ששטחן 
12 מ"ר כפול  יעלה על  הממוצע של כל המרפסות בבניין לא 
של  להקמתן  חדש  בניין  קו  התרת  ג.  בבניין.  הדירות  מספר 
גג  חלל  ניצול  או  לגג  יציאות  חדרי  התרת  ד.  אלה.  מרפסות 
לפי תכנית מיתאר ג-1, הן בבתי קומות, הן בקוטג'ים, על ידי 
החלת תכנית מיתאר ג-1 על שטח התכנית. ה. לאפשר שינויים 
צורת  לרבות  פתחים(,  ובגודל  )במיקום  הבניינים  בחזיתות 
התנועה(. אגף  עם  )בהתייעצות  החניה  ומיקום  הגגות   גמר 
ז. הוספת ממ"דים  ו. שינויים בחומרי הגמר ובצבע הבניינים. 
לקירוי  בליטות  התרת  הקוטג'ים:  באזור  ח.  החוק.  תקנות  לפי 
מעל  מעקה  בניית  והתרת  פנימיות  מעליות  תוספת  כניסות, 
ביטול  ט.  כך.  לצורך  חדש  בניין  קו  וקביעת  המקורה,  החניה 
הצורך באישור הוועדה המחוזית לתכניות עיצוב בעבור מבני 
ציבור. י. שינויים בפיתוח שטח המגרשים והגדרות, בתנאי של 
התאמה לקובץ הנחיות העירוני אשר יהיה בתוקף בעת הוצאת 
היתרי בנייה. יא. במקרה של תוספת או שינויים לבנייה שכבר 
תהיה  אחר  עיצוב  שינוי  כל  ו/או  עיצוב  תכנית  לה  אושרה 

תכנית העיצוב המתקנת באישור מהנדס העיר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,231 עמ'  התשע"א,   ,6140 הפרסומים  ובילקוט   03/09/2010

בתאריך 07/10/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
תל–אביב-  ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,03-7632588 טל'   ,67012 יפו 
תל–אביב-יפו,   ,68 גוריון  בן  שד'  אביב,  תל  ולבנייה  לתכנון 
טל' 03-5217162, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' הר/ 2213

שם התכנית: תכנית לחיזוק מבנים לפי סעיף 23 
לתמ"א 38

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה הרצליה מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 

מפורטת מס' הר/ 2213, כפיפות לתכנית תמא/38.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

העיר  תחום  כל  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הרצליה.

להוראות  בהתאם  היא  זו  תכנית  א.  התכנית:  מטרת 
מבנים  חיזוק  לעידוד  הוראות  קביעת  ב.   .38 לתמ"א   23 סעיף 
התאמתם  תוך  אדמה  רעידות  בפני  עמידותם  לשיפור  קיימים 
שנקבעו  לעקרונות  בהתאם  הרצליה,  של  התכנוניים   לצרכים 
הוראות  קביעת  ג.  לתמ"א.   23 לסעיף  ולהוראות   38 בתמ"א/ 
שיאפשרו מתן היתרי בנייה מכוח תכנית זו לשינויים ולתוספות 
ד.  ולצורך מימון חיזוקם.  קיימים לצורך חיזוקם  בנייה במבנים 
מבנים  ובניית  ישנים  מבנים  הריסת  שיאפשרו  הוראות  קביעת 
חדשים תחתם באמצעות תוספת זכויות בנייה, תוספת קומות 
ותוספת יחידות דיור מעבר לזכויות הניתנות לבניינים המבצעים 

חיזוק. ה. קביעת תנאים למתן היתרים מכוח תכנית זו.

בניינים  על  חלה  התכנית  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הרצליה. העיר  בתחום   38 תמ"א  עליהם  שחלה   קיימים 
אינה  התכנית  ג.   .38 תמ"א  הוראות  את  מכילה  התכנית  ב. 
על  החלות  בתכניות  שאושרו  כפי  הקרקע  ייעודי  את  משנה 
מרביות  זכויות  לתוספת  מסגרת  קובעת  זו  תכנית  ד.  המקום. 
לבניין בעת מימוש תמ"א 38, כמפורט להלן: תוספת של עד 2 
 70% עד  של  בשיעור  חלקית  עליונה  קומה   + מלאות  קומות 
מהקומה שתחתיה, בתוספת אפשרות של סגירת קומת עמודים, 
והרחבת דירות קיימות בהיקף של עד 25 מ"ר )כולל ממ"ד( עם 
תוספת של עד 12 מ"ר לגזוזטרה. תוספת הזכויות מהוות מסגרת 
מכסימלית והן אינן זכויות מוקנות. הוועדה המקומית רשאית 
לסרב לתת היתר בנייה לתוספת בנייה מכוח תכנית זו ובלבד 
זכויות  תוספת  עמו  שאין  המבנה  לחיזוק  להיתר  תסרב  שלא 
זו מותנת בחיזוק מבנים  זכויות הבנייה לפי תכנית  ה.  בנייה. 
ניתנות  אינן  והן  רעידות אדמה  כנגד  הן מתווספות  שאליהם 
להעברה, לניוד או לניצול לכל מטרה אחרת. ו. בהתאם לתיקון 
מס' 2 לתמ"א 38, במקרים של הריסת מבנה ובניית מבנה חדש 
הניתנות מתוקף תכנית  הזכויות  לנצל את  ניתן  יהיה  תחתיו, 
זו נוסף על הזכויות בתכנית התקפה, כל זאת בתוספת זכויות 
של קומה נוספת בשטח קומה טיפוסית, במגבלת קווי הבנייה 
של התכנית החלה במקום. ז. תכנית זו קובעת הנחיות למימוש 
תמ"א 38 בעבור מבנים שאושרה בהם תוספת בנייה לפי תמ"א 
38. ח. הזכויות המצוינות בסעיפים ג-ו יהיו בתנאי שהמבנה 
המחוזק לאחר מימוש התכנית לא יעלה בגובהו על 7 קומות 
הריסה  של  במקרה  חלקית.  עליונה  וקומה  קרקע  קומת  כולל 
קומות   8 על  הבניין החדש  גובה  יעלה  לא  חדש  בניין  ובניית 
כולל קומת קרקע וקומה עליונה חלקית. ט. לא תאושר תוספת 
יהוו  אלו  הקלות  כמותיות.  הקלות  באמצעות  בנייה  זכויות 

סטייה ניכרת.
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ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
תל–אביב-  ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת   .03-7632586 טל'   ,67012 יפו 
ההתנגדות  העתק   .14:00-11:00 השעות  בין  ה',  ג',  א',  בימים 
הרצליה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי   יומצא 

רח' סוקולוב 22, הרצליה, טל' 09-9591545.

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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי קרית אונו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' קא/ 300/ 1

שם התכנית: מגורים, צומת סביון
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה קרית אונו מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 
לתכניות תמא/2/4,  כפיפות   ,R/6 לתכנית  שינוי   ,1  /300 קא/ 

תמא/23/א/4, תמא/3.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

דרך  אונו.  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אלכסנדרוני, דרומית לרח' לוי אשכול. גבולות התכנית: מדרום-
מזרח מחנה תל השומר, מצפון - שכונת האקליפטוסים, ממזרח 
- דרך מס' 4622 )המשך רחוב לוי אשכול בקרית אונו(, ממערב 
- מחנה תל השומר, מדרום - דרך לוד בתיאום עיריית קרית 
גושים  יהודה-אזור.  אור  גן,  רמת  גובלים:  תכנון  מרחבי  אונו. 
וחלקות: גוש: 6486, חלקות במלואן: 103 - 127, 129, 131, חלקי 
חלקה: 128. גוש: 6487, חלקות במלואן: 96, 101, 110, 112, 117, 
120, 123, 125, 127, 129, 131, חלקי חלקות: 95, 99, 100, 105, 109, 

.124 ,122 ,121 ,119 ,116

מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים חדשה ואזור למסחר 
ותעסוקה בדרום קרית אונו.

חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ודרך מאושרת לאזור מיועד לאזור מגורים ג', אזור מגורים ד', 
שטחים למבני ציבור, אזור למסחר ותעסוקה, שטחים ציבוריים 
א/4.  /23 תמא/  לפי  ותפעול  תחזוקה  אזור  דרכים,   פתוחים, 

קביעת  ג.  קרקע.  ייעוד  לכל  המותרות  התכליות  קביעת  ב. 
קביעת  ד.  וחלוקה.  לאיחוד  מפורטת  תכנית  להכנת  הוראות 
זכויות בנייה לשימושים השונים. ה. קביעת השלבים וההתניות 

לביצוע.

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

לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
60 ימים ממועד פרסומה של  רשאי להגיש התנגדות בתוך 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
בגין 125, תל–אביב-יפו 67012, טל' 03-7632586. קבלת קהל 
בוועדה המחוזית, בימים א', ג', ה', בין השעות 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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' רג/ 1474

שם התכנית: התחדשות עירונית, רחוב מעלה הבנים, 
שדרות ירושלים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
ברמה מפורטת מס' רג/ 1474, שינוי לתכניות רג/ מק/ 340/ ג/ 
11, רג/ 634, רג/ מק/ 340/ ג/ 9, רג/ מק/ 340/ ג/ 6, רג/ 340/ ג/ 
3, רג/ 340/ ג/ 1, רג/ 340, רג/ 185, רג/ 340/ ג, כפיפות לתכניות 
תמא/ 38, רג/ 340/ ג/ 30, רג/ מק/ 340/ ג/ 19, רג/ 340/ ג/ 21, 
רג/ 340/ ג/ 15, רג/ מק/ 340/ ג/ 17, תמא/ 38/ 2, רג/ מק/ 340/ 

21/ א, תמא/ 38/ 1.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

גבולות  גן.  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
התכנית: ממזרח - רח' מעלה הבנים, ממערב - דרך בן גוריון, 
גושים  ירושלים.  שד'   - מדרום  השחר,  מעלה  רח'   - מצפון 
וחלקות: גוש: 6158 חלקות במלואן: 203, 208 - 212, 218, 221, 
 ,1249 ,1248 ,368 - 365 ,360 ,359 ,327 ,326 ,232 - 228 ,224 ,223
 ,1308 ,1307 ,1289 - 1287 ,1284 ,1283 ,1260 ,1259 ,1253 ,1252
 ,1359  ,1358  ,1335  ,1334  ,1328  ,1327  ,1324  ,1323  ,1312  ,1311
 1534 ,1424 ,1423 ,1414 ,1413 ,1402 ,1401 ,1377 ,1376 ,1361 ,1360

- 1537, 1538, 1539, 1585, 1586, חלקי חלקות: 325, 371.

פינוי,  ידי  על  עירונית  התחדשות   .1 התכנית:  מטרת 
קיימים  בניינים  של  עיבוי  לחילופין  או  מחדש  ובינוי  הריסה 
הגדלת   .2 מסחרי.  ואזור  מיוחד  אזור  ב'  א1,  מגורים  באזורי 
זכויות הבנייה באזורים המוגדרים כיום כ–א1, ב', מיוחד ואזור 
מסחרי כתמריץ להתחדשות עירונית במקום. 3. הגדרת הנחיות 
תמריץ  קביעת   .4 הציבורי.  המרחב  לשמירת  בנייה  והוראות 

לאיחוד חלקות או בנייה בקיר משותף עם מגרש שכן.

עיקרי הוראות התכנית: במקרה של פינוי בינוי: חלוקה ל–4 
אזורי ייעוד וקביעת זכויות בנייה לכל מתחם: א. אזור מגורים 
ג' בשטח עיקרי 120%. ב. אזור מגורים ד-1 בשטח עיקרי 160% 
בצפיפות עד 25 יח"ד לדונם. ג. אזור מגורים ד-2 בשטח עיקרי 
180% ובצפיפות עד 30 יח"ד לדונם. ד. אזור משולב מגורים ד' 
יח"ד לדונם.  30 ובצפיפות עד  ומסחר בשטח עיקרי עד 220% 
במקרה של חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה: הזכויות לבניינים 
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הזקוקים לחיזוק נגד רעידות אדמה, תהיינה לפי הוראות תמ"א 
 .30 ג/   /340 רג/  38 על תיקוניה בתוספת הזכויות לפי תכנית 
במקרים של הריסת הבניין הקיים )לפי תמא/ 38/ 2( כאשר חלה 
מגבלת הגבה תחול הקלה בקווי הבניין לפי הוראות תמ"א 38; 
הזכויות ייקבעו בחישוב נפחי הנגזר מקווי הבניין וגובה הבניין, 
כפוף למגבלות החלות בתחום התכנית. הכל בכפוף לדרישות 
תקן ישראלי 413. במקרה של תוספת בנייה: א. במקרה שבו לא 
ניתן להרוס בניין קיים ולבנות חדש במקומו יהיה ניתן להוסיף 
זכויות בכפוף לחיזוק הבניין נגד רעידות אדמה וחידוש חזיתות 
תיקוניה  על   38 תמא/  לפי  תהיה  הזכויות  תוספת  ב.  הבניין. 
ורג/ 340/ ג/ 30, כפוף לדרישות תקן ישראלי 413 או בהתאם 
ופיתוח השטח  הבניין  חזיתות  עיצוב  ג.  להלן.  2.2.א  לסעיפים 

בכפוף לאישור מהנדס העיר ואדריכל העיר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3055 עמ'  התש"ע,   ,6091 הפרסומים  ובילקוט   30/04/2010

בתאריך 30/05/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
67012, טל' 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
וכל   ,03-6753515 טל'  גן   רמת   26 המעגל  גן,  רמת  ולבנייה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רמת השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' רש/ 1066

שם התכנית: התחדשות עירונית, רח' החלוץ
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
רש/   ,781 רש/  לתכניות  שינוי   ,1066 רש/  מס'  מפורטת  ברמה 

210/ א, כפיפות לתכנית רש/ 997.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  השרון.  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש: 6550,  גושים וחלקות:  46. שכונת מורשה.   ,44  ,42 החלוץ 

חלקות במלואן: 185 - 187, 199, חלקי חלקות: 214, 218.

עירונית  להתחדשות  מתחם  קביעת   .1 התכנית:  מטרת 
יח"ד   48 של  והריסה  פינוי  ידי  על  הבניינים,  דיירי  לרווחת 
קיימות ובינוי מחדש של 192 יח"ד. 2. קביעת שטח לאיחוד 3 
החלקות: 185, 186, 187 לחלקה אחת. 3. לאפשר הקמת 2 בנייני 
מגורים בני ק' + 19 + גג + מרתפים, סך הכל 192 יח"ד באזור 

מגורים ד3.  4. הגדרת תא שטח לשטח ציבורי פתוח.

להתחדשות  קביעת מתחם  כללי:  הוראות התכנית:  עיקרי 
 48 של  והריסה  פינוי  ידי  על  הבניינים,  דיירי  לרווחת  עירונית 
יח"ד ובינוי מחדש של 192 יח"ד. 1. שינוי ייעוד: א. הגדרת תא 
שטח מספר 1 הכולל את חלקות המגורים, ושינוי מאזור מגורים 
גג, סך  4 קומות לאזור מגורים ד3 הכולל מבנים בני ק + 19 + 
הכל 192 יח"ד בזכויות בנייה המפורטות בסעיף 5 בטבלת זכויות 
והוראות בנייה. ב. קביעת שימושים ושטחים ציבוריים פתוחים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4774 עמ'  התשע"א,   ,6250 הפרסומים  ובילקוט   06/05/2011

בתאריך 14/06/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
67012, טל' 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת השרון, רמת השרון, טל' 03-5401434, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

גילה אורון  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' חפ/ 229/ י/ 5

 שם התכנית: שטחי שירות, עליות גג, מרתפים 
וגזוזטראות במבני מגורים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מס' חפ/ 229/ י/ 5, שינוי לתכניות חפ/ מק/ 1400/ גב, חפ/ 229/ י, 

חפ/ מק/ 229/ י/ 2, חפ/ 229/ י/ 1, כפיפות לתכנית חפ/ 1091.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. כל שטח מרחב 
תכנון חיפה. גושים וחלקות: לא מוסדר: גושים בשלמות: 10752, 
 ,10813  -  10808  ,10805  ,10799  ,10771  ,10758  ,10755  ,10754
 ,10842  -  10831  ,10829  ,10828  ,10826  -  10823  ,10821  ,10817
 ,10880 - 10878 ,10872 ,10869 - 10865 ,10863 - 10847 ,10844 
10892, 10893. מוסדר: גושים בשלמות: 10427, 10680 - 10685, 
 ,10770  -  10759  ,10757  ,10756  ,10753  ,10751  -  10732  ,10730
 ,10830  -  10825  ,10822  ,10820  -  10814  ,10808  -  10773 
 ,10871  ,10870  ,10864  ,10846  ,10845  ,10842  -  10839 
 ,10926 - 10895 ,10893 - 10884 ,10882 ,10881 ,10878 - 10873
 ,11202 - 11198 ,11196 - 11187 ,11115 - 11112 ,10930 - 10928
 ,11273  ,11270  ,11251  ,11238  ,11223  ,11222  ,11215  -  11211 
 ,11569 ,11568 ,11566 ,11565 ,11549 - 11547 ,11539 ,11363 ,11362
 ,11605 - 11601 ,11587 - 11584 ,11582 - 11578 ,11576 - 11571
 ,11673 - 11668 ,11665 - 11664 ,11662 - 11630 ,11625 ,11610
 ,11694  ,11693  ,11691  -  11685  ,11683  -  11681  ,11677  ,11676
 ,11880  ,11879  ,11750  ,11729  -  11726  ,11720  -  11718  ,11696
 ,12252  -  12250  ,12239  ,12224  -  12220  ,12136  ,12135  ,11893
 ,12319  ,12317  -  12315  ,12288  ,12286  ,12268  ,12264  -  12254
 ,12454  ,12450  ,12449  ,12447  ,12434  ,12338  ,12328  -  12324
 ,12471  ,12470  ,12466  ,12465  ,12463  -  12460  ,12474  ,12455 
 ,12511  ,12509  ,12508  ,12504  ,12503  ,12499  -  12477
 ,12599  -  12595  ,12587  ,12586  ,12571  ,12553  ,12531  ,12517 
 ,12688 ,12649 ,12640 ,12639 ,12630 ,12617 ,12616 ,12610 ,12609 
12693 - 12695, 12721, 12763. גושים בחלקיות: 10428, 10444, 
 ,11382 ,11359 ,11220 ,11210 ,11209 ,11205 ,11203 ,10729 ,10686
 ,11675 ,11666 ,11624 ,11623 ,11588 ,11583 ,11570 ,11567 ,11563

.12294 ,12253 ,11892 ,11882 ,11881 ,11698 ,11697

מטרת התכנית: א. שינוי הוראות בדבר אופן חישוב שטחים 
שטחים  לחישוב  ארציות  לתקנות  בהתאמה  מגורים  בבנייני 
לרווחת הדיירים. ב. עידוד בניית גגות משופעים כדי לשפר את 
החזית החמישית. ג. תוספת שטח בנייה למרתפים. ד. תוספת 

שטח בנייה בתחום רגלי ממ"ד.
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עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת שטחי שירות ושטחים 
לתקנות  בהתאמה  למגורים  המיועדים  בבניינים  פטורים 
ותנאים למימוש  ב. קביעת הוראות  ארציות לחישוב שטחים. 
שטחי השירות. ג. תוספת שטח עיקרי להקמת עליות גג לדירות 
הגג.  לעליות  בנייה  הוראות  ומתן  מגורים  בבנייני   חדשות 
ד. תוספת שטח למרתפים משותפים ומרתפים פרטיים בבנייני 
מגורים ומתן הוראות בנייה למרתפים. ה. תוספת שטח והוראות 
דו–קומתית  בדירה  שנוצר  לחלל  בנייה  היתר  מתן  שיאפשרו 
קיימת בתחום רגלי מרחב מוגן דירתי בכפוף לתנאים הקבועים 

בתכנית זו.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4775 עמ'  התשע"א,   ,6250 הפרסומים  ובילקוט   15/04/2011

בתאריך 14/06/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,33095 חיפה   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
טל' 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
חיפה, רח' ביאליק 3, חיפה, טל' 04-8356807, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' חפ/ 1797/ ה/ 1

שם התכנית: שינוי הוראות בנייה בחלקה 23 
בגוש 10857

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 ,803 חפ/  ד,   /229 חפ/  לתכניות  שינוי   ,1 ה/   /1797 חפ/   מס' 

חפ/ 363, חפ/ 422.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. רחוב הוואדי 47. 
שכונת ואדי ניסנאס. גושים וחלקות: גוש: 10857, חלקה במלואה: 

23, חלקי חלקה: 152.

זכויות  מטרת התכנית: הסדרת בנייה קיימת תוך הגדלת 
חזית  ותוספת  בנייה  הוראות  קביעת  בניין,  קווי  שינוי  בנייה, 

מסחרית.

עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת זכויות בנייה. ב. קביעת 
השטח העיקרי שישמש למסחר ולמגורים. ג. שינוי המרווחים 
בנייה  לתוספת  ליגליזציה  ד.  קיימת.  בנייה  הסדרת  לצורך 

במבנה במסגרת אחוזי הבנייה החדשים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,239 עמ'  התשע"א,   ,6140 הפרסומים  ובילקוט   2010/08/31

בתאריך 2010/10/07.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15, חיפה 33095, טל' 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,8633455-04
מעוניין  וכל   ,8356807-04 טל'  חיפה,   ,3 ביאליק  רח'  חיפה, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי קרית טבעון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' טב/ 243/ ב
שם התכנית: שטח למרכז פעילות משולב, מרכז 

קרית עמל
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קרית טבעון מופקדת תכנית מפורטת מס' טב/ 243/ ב, 

שינוי לתכנית טב/ 2, פירוט לתכנית טב/ 34.

רחוב  טבעון.  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים  עמל.  קרית  סנש(.  חנה  רחוב  )פינת   .7 זייד  אלכסנדר 

וחלקות: גוש: 11393, חלקי חלקות: 79, 86.

בהתאמה  79א1,  למגרש  מפורט  תכנון  התכנית:  מטרת 
לתכנית מיתאר טב/34, המייעדת שטח זה, תא שטח 100 למרכז 

פעילות משולב.

עיקרי הוראות התכנית: א. מתן הוראות מפורטות הנגזרות 
מסחרי  במבנה  בנייה  וזכויות  הוראות  קביעת  ב.   .34 מ–טב/ 
משולב. ג. תכנון פתרון חניה למבנן. ד. קביעת הוראות לעיצוב 

אדריכלי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 
 ,33095 חיפה   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .8633455-04 טל' 
 ,36100 טבעון  קרית  טבעון,  קרית  ולבנייה  לתכנון   המקומית 

טל' 9539249-04.

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 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי זבולון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' זב/ 237
שם התכנית: דרך מס' 70, קטע צומת יגור - 

צומת זבולון
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
זב/ 237, כפיפות לתכניות ג/ 45, ג/ 1022, ג/ 1090, משח/ 21, 
משח/ 45, תמא/ 3, תמא/ 34/ ב/ 3, תמא/ 10/ ג/ 3, תמא/ 35, 

תמא/ 37/ ב, תממ/ 6, תתל/ 2/ 6/ 13, תמא/ 34.

 -  70 מס'  דרך  יגור.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קטע צומת יגור-צומת זבולון. גושים וחלקות: גוש: 10385, חלקה 
במלואה: 31, חלקי חלקות: 26 - 30, 32, 33, 39. גוש: 10395, חלקי 
חלקות   ,11125 גוש:   .8 חלקה:  חלקי   ,10516 גוש:   .5  ,3 חלקות: 
במלואן: 16, 17, חלקי חלקה: 13. גוש: 11127, חלקות במלואן: 36, 
 ,6  ,5 חלקות:  חלקי   ,11131 גוש:   .34  ,26  -  22 חלקות:  חלקי   ,39 
9 - 11, 13. גוש: 11132, חלקות במלואן: 19, 38, 41, חלקי חלקות: 
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1, 8, 20, 21, 28, 32, 33, 35, 40. גוש: 12577, חלקות במלואן: 26, 28, 
חלקי חלקות: 11, 19, 21, 24, 25, 29.

דו–  דרך  לצורך התוויית  מטרת התכנית: קביעת הוראות 
מסלולית תלת–נתיבית, בקטע מצומת זבולון עד לצומת יגור )לא 

כולל מחלף(, לרבות הסדרת צמתים ומעברים תת–קרקעיים.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הוראות מפורטות בדבר 
אופן ביצוע העבודה. ב. קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך, 

לרבות פיתוח ושיקום נופי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1125 עמ'  התשע"א,   ,6161 הפרסומים  ובילקוט   2010/08/12

בתאריך 2010/11/17.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15, חיפה 33095, טל' 
8633455-04, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
זבולון, כפר המכבי 30030, טל' 8478105-04, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

יוסף משלב  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז חיפה  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 7/ מפ/ 1007
שם התכנית: מיתקן פוטו–וולטאי, קיבוץ סופה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
7/ מפ/ 1007, שינוי לתכניות משד/38, 7/03/280, פירוט לתכנית 

תמא/10/ד/10, כפיפות לתכניות תממ/4/14, 7/02/255.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

סופה. קיבוץ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה X 137.200, קואורדינטה Y 571.600. בשטחים מבני 
משק של קיבוץ סופה. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו 

כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 100306, חלקי חלקה: 3.

מטרת התכנית: הקמת מיתקן פוטו–וולטאי בקיבוץ סופה.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הנחיות מיוחדות בייעוד 
מאזור  ייעוד  שינוי  ב.  פוטו–וולטאי.  מיתקן  להקמת  משק  מבני 
מוצעת  מדרך  ייעוד  שינוי  ג.  מוצעת.  דרך  לייעוד  משק  מבני 
לייעוד מבני משק. ד. שינוי שטח פרטי פתוח לייעוד מעורב מבני 
בהספק  פוטו–וולטאי  מיתקן  להקמת  תנאים  קביעת  ה.  משק. 
קביעת  ז.  המותרים.  השימושים  קביעת  ו.  מגה–וואט.  כ–6  של 
הוראות בנייה. ח קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות 
וחקלאיות.  נופיות  סביבתיות,  הנחיות  קביעת  ט.   ושירותים. 
י. קביעת השלבים והנחיות לביצוע. יא. קביעת התנאים למתן 

היתר בנייה והתנאים בהיתר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6794 עמ'  התשע"א,   ,6298 הפרסומים  ובילקוט   2011/09/02

בתאריך 2011/09/26.

משנה  ועדת  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
באר   ,4 התקוה  רח'  פוטו–וולטאים,  למיתקנים  להתנגדויות 

שבע 84100, טל' 6263803-08, וכן במשרדי הוועדה המקומית 
וכל   ,6899696-08 טל'  שדרות,  שמעונים,  ולבנייה  לתכנון 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

 
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 7/ מפ/ 1016
שם התכנית: מיתקן פוטו–וולטאי, מושב תלמי יוסף

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
7/ מפ/ 1016, שינוי לתכנית 7/02/255, פירוט לתכנית תמא/10/
ד/10, כפיפות לתכניות תמא/34/ב/5, תמא/35, תמא/37/א/1, 

תממ/4/14.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

יוסף. תלמי  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה X 100/567, קואורדינטה Y 800/139. מושב  תלמי 
המיתקן  אשכול.  אזורית  מועצה  בתחום  שלום,  בחבל  יוסף, 
מדרום  דופן  צמודת  בחלקה  הוותיקה  מוקם בשטח המשבצת 
כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות  המחנה.  לשטח 

רצוף. גושים וחלקות: גוש: 100301, חלקי חלקה: 5.

בהספק  פוטו–וולטאי  מיתקן  הקמת  התכנית:   מטרת 
הסדרה  במסגרת  חשמל  הפקת  לצורך  מגה–וואט  כ–9  של 

לאנרגיות מתחדשות במושב תלמי יוסף.

חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לקרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים וקרקע חקלאית. ב. קביעת 
בנייה.  היתר  למתן  התנאים  קביעת  ג.  ותכליות.   שימושים 
תום  עם  חקלאי  לעיבוד  השטח  להחזרת  תנאים  קביעת  ד. 
פעילות המיתקן הפוטו–וולטאי. ה. קביעת התנאים המקומיים 
לרישוי חיבור המיתקן הפוטו–וולטאי לרשת החשמל )חלוקה( 
רצועה  על  לשמור  יש  ו.  ההפעלה.  ולפני  ההקמה  שלב  לפני 
מעל קו מקורות בלא בנייה, ודרך גישה לטיפול ואחזקה פנויה 

למעבר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6795 עמ'  התשע"א,   ,6298 הפרסומים  ובילקוט   2011/08/05

בתאריך 2011/09/26.

משנה  ועדת  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
להתנגדויות למיתקנים פוטו–וולטאים, רח' התקוה 4, באר שבע 
84100, טל' 6263803-08, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה שמעונים, שדרות, טל' 6899696-08, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מרחב תכנון מקומי בני שמעון )לשעבר שמעונים(

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 7/ מפ/ 1025

שם התכנית: מיתקן פוטו–וולטאי, קיבוץ בית קמה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
7/ מפ/ 1025, שינוי לתכנית משד/35, פירוט לתכנית תמא/10/
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תמא/35,  תממ/4/14,   ,7/02/305/43 לתכניות  כפיפות  ד/10, 
.7/02/305

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית קמה. קואורדינטה 
X 176.500, קואורדינטה Y 594.300. בשטחי החקלאות של קיבוץ 
בית קמה, ממערב לאזור תעשייה ומצפון למיתקן טיהור. גבולות 
התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: מס' 

גוש: 2/100232 מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקה: 1.

מטרת התכנית: הקמת מיתקן פוטו–וולטאי להפקת חשמל 
מאנרגיית השמש בהספק של כ–7.4 מגה–וואט, בשטחי קיבוץ 

בית קמה.

חקלאי  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
למתן  תנאים  קביעת  ב.  הנדסיים.  ומיתקנים  חקלאית  לקרקע 
היתר בנייה ובהיתר בנייה. ג. קביעת הנחיות, מגבלות וזכויות 
הנחיות  קביעת  ה.  והתכליות.  השימושים  קביעת  ד.  בנייה. 
סביבתיות. ו. קביעת תנאים להחזרת השטח לעיבוד חקלאי עם 

סיום פעילות המיתקן הפוטו–וולטאי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6004 עמ'  התשע"א,   ,6278 הפרסומים  ובילקוט   2011/07/08

בתאריך 2011/08/10.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת משנה להתנגדויות 
 ,84100 שבע  באר   ,4 התקוה  רח'  פוטו–וולטאים,   למיתקנים 
טל' 6263803-08, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
וכל   ,6257920-08 טל'   ,85300 קמה  בית  קמה,  בית  בני שמעון, 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 7/ מפ/ 1029

שם התכנית: מיתקן פוטו–וולטאי, מושב גבעולים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
7/ מפ/ 1029, שינוי לתכנית 7/02/328, פירוט לתכנית תמא/10/

ד/10, כפיפות לתכניות תמא/35, תממ/4/14.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

גבעולים. מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
לדופן  מדרום   .590.800  Y קואורדינטה   ,160.800  X קואורדינטה 
הדרום-מזרחי של אזור התעשייה של נתיבות. גבולות התכנית: 
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: מס' גוש: 3/100280 
מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקות: 2, 3. מס' גוש: 100280 ארעי, חלק 

מהגוש, חלקי חלקה: 1.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת מיתקן פוטו–
וולטאי בהספק של כ–8 מגה–וואט בשטחי מושב גבעולים.

חקלאי  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הנאה  זיקת  וקביעת  הנדסיים,  ומיתקנים  חקלאית  לקרקע 
ותנאים  הוראות  קביעת  ב.  חקלאית.  בקרקע  ברכב  למעבר 
כמיתקן  פעילותו  תום  עם  חקלאי  לעיבוד  השטח   להחזרת 

פוטו–וולטאי. ג. פירוט השימושים והתכליות בכל ייעוד קרקע 
וקביעת זכויות ומגבלות בנייה. ד. מתן הוראות להוצאת היתרי 
סביבתיים  ותנאים  הוראות  קביעת  ה.  ולפיתוח השטח.  בנייה 

לשמירת איכות הסביבה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,976 עמ'  התשע"ב,   ,6329 הפרסומים  ובילקוט   2011/10/28

בתאריך 2011/12/01.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
טל' 6263795-08, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
שמעונים, שדרות, טל' 6899696-08, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אבי הלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום  

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

דודו אופנת ילדים בע"מ
)ח"פ 51-421013-7(

)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 
עזריאלי  מרכז  ושות',  הורן  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,9.5.2012 ביום 
5, הבניין המרובע, קומה 40, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מרגרט כונן, מפרקת

אקס. אפריקה 2010 בע"מ
)ח"פ 51-441786-4(

)בפירוק מרצון(

אקס. אפריקה אחזקות וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-445643-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברות מרצון ולמנות את אלון פאר, ת"ז 040407868, 

מרח' שינקין 7ג, גבעתיים, למפרק החברות.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלון פאר, מפרק
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אקס. אפריקה 2010 בע"מ
)ח"פ 51-441786-4(

)בפירוק מרצון(

אקס. אפריקה אחזקות וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-445643-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברות  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   4.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שינקין 7ג, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

                                               אלון פאר, מפרק

רם-חן חברה לבניין והדנסה בע"מ
)ח"פ 51-239117-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן אסור, מרח' ברוש 
82, מבשרת ציון 90805, טל' 02-5343606, נייד 050-7233198, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.6.2012, בשעה 
8.30, 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.

                                    ראובן אסור, מפרק

א.א חן טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-447794-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבשלום היקרי, מרח' 

השלושה 15, בת ים, טל' 050-4265424, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12.6.2012, בשעה 
12.00, במשרדי החברה, רח' אברהם מרדכי ויינגרטן 5, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    אבשלום היקרי, מפרק

ג'ייד תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-112214-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,13.2.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון קליר, ת"ז 
1393156, מרח' הברוש 18, ת"ד 2200, סביון 56530, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14.6.2012, בשעה 
10.00, במשרדי ארד ושות' עורכי דין, רח' קרמניצקי 1, בית אשדר, 
קומה 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמעון קליר, מפרק

אילקום אוברסיז בע"מ
)ח"פ 51-241595-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלן ארונסון, משד' דוד 

המלך 1, תל אביב 64953, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,14.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
עו"ד אלון קפלן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, אצל 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    אלן ארונסון, מפרק
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יפה מזרחי נהול חשבונות בע"מ
)ח"פ 51-144788-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפה מזרחי, מרח' סעדיה 

גאון 24, מבשרת ציון, טל' 054-4648748, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17.6.2012, בשעה 
9.00, במשרדי 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.

                                    יפה מזרחי, מפרקת

דה ווטר אנטרפרייז בע"מ
)ח"פ 51-447959-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל קטורזה, מרח' 
למפרק   ,054-7744476 טל'   ,63298 אביב  תל   ,3/2 השקמים  שבע 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.6.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,19.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריאל קטורזה, מפרק

עורך הדין עדי מיכלין
)ח"פ 51-329626-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי מיכלין, משד' 

פל ים 2, חיפה 33095, טל' 04-8679999, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.7.2012, 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.

                                    עדי מיכלין, עו"ד, מפרק

ווזי הפקות בע"מ
)ח"פ 51-429148-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'קלין רות טאוב, מרח' 
למפרקת   ,02-9951877 טל'   ,99630 שמש  בית   ,29/13 דולב  נחל 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בית   ,34 הקישון  נחל  שד'  דרוטמן,  דוד  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה 
שמש 99099, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ג'קלין רות טאוב, מפרקת

מירקם טק מ.פ. בע"מ
)ח"פ 51-449402-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל שפרנט, מרח' 

קרליבך 1, תל אביב, טל' 03-6910022, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12.7.2012, 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.

                                    טל שפרנט, עו"ד, מפרק
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צ'אנג' איט בע"מ
)ח"פ 51-325338-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,14.2.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה יוסף, מרח' 

המיסדים 8, בת ים, טל' 03-6219999, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17.7.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה יוסף, מפרק

שאריד פלוס בע"מ
)ח"פ 51-261002-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.1.2011, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר אלון גלבוע, 
מרח' דרך רמתיים 93, הוד השרון 45260, טל' 077-4208120, נייד 

052-8994473, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.4.2012, 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.

ד"ר אלון גלבוע, עו"ד, מפרק

רומית מערכות בע"מ
)ח"פ 51-429539-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנו בנימין, ת"ז 06037741, 

מרח' האג 46, חיפה 34980, נייד 054-4202830, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24.5.2012, 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.

                                    מנו בנימין, מפרק

דליקטסן - בן יהודה )ת"א( בע"מ
)ח"פ 51-274111-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,14.2.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף אביגל, ת"ז 

025474297, מרח' גולומב 42, גבעתיים, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.5.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף אביגל, מפרק

טויטי מדיה בע"מ
)ח"פ 51-413980-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,12.2.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל הירש, ת"ז 

027123223, מרח' השקמה 102, לפיד, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,9.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גיל הירש, מפרק
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אריאל כח-אדם בע"מ
)ח"פ 51-357566-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.2.2011, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  רחמנוב,  אבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

017501743, מרח' תלמים 17, לוד, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,9.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבי רחמנוב, מפרק

לג'נד בע"מ
)ח"פ 51-162794-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  אגואטי,  בלה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

4343026, מרח' אורי צבי גרינברג 9, תל אביב, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.00
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בלה ארגואטי, מפרקת

אר.אמ.ד. אחזקות )1999( בע"מ
)ח"פ 51-281610-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריצ'רד דמב, מדרך בית 

לחם 76, ירושלים, טל' 077-5401502, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13.6.2012, בשעה 
10.00, אצל אייבס מרקט נטורל גודס, רח' עמק רפאים 43, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    ריצ'רד דמב, מפרק

דלומי ראיא בע"מ
)ח"פ 51-207438-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  דלומי,  אמירה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

מצפה 6, רמת גן, טל' 03-5442336, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

  ,19.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
אביב,  תל   ,4 פנקס  רח'  דלומי,  יעקב  עו"ד  10.00, במשרד  בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    אמירה דלומי, מפרקת

חץ הבלר דב ייצור מערכות אוורור בע"מ
)ח"פ 51-126762-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דליה שכטר, מרח' 

עלי הכהן 28, ירושלים 95311, טל' 02-5373990, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19.7.2012, בשעה 
10.00, במשרדי 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.

                                    דליה שכטר, עו"ד, מפרקת
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עמרית ניהול קרנות השקעה בנדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-298224-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח עופר אורליצקי, 
אצל ליאון, אורליצקי ושות' רואי חשבון, רח' בן גוריון 1, בני ברק, 

טל' 03-6155155, פקס' 03-6155150, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.7.2012, בשעה 
12.00, 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.

                                    עופר אורליצקי, רו"ח, מפרק

אלון אשפר בע"מ
)ח"פ 51-351275-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  אשפר,  רבקה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
03987757, מרח' בן גוריון 58, כפר סבא 44204, טל' 052-4437818, 

למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19.4.2012, בשעה 
10.00, במשרדי 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.

                                    רבקה אשפר, מפרקת

גוד פרנד בע"מ
)ח"פ 51-412437-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,10.11.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חן בן שבע, מרח' 

שניצלר 1, תל אביב, טל' 03-5152902, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29.4.2012, 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.

                                    חן בן שבע, מפרק

כ. נאור הנדסה ובנין בע"מ
)ח"פ 51-330032-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
איזמן,  אברהם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

מרח' סמילנסקי 4, נתניה, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.5.2012, 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.

                                    אברהם איזמן, עו"ד, מפרק

מעלות הלחם 2011 בע"מ
)ח"פ 51-459902-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,25.12.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
בן חיים,  ולמנות את חנה  במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

מרח' הרקפת 15, מעלות, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל יועץ מס יקותיאל גוטמן, רח' הרב קוק 4, מעלות, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    חנה בן חיים, מפרקת
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אביטל אחוות משולם שמאות ובקרה בע"מ
)ח"פ 51-455751-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביטל אחוות משולם,  

מרח' נחום 7, רמת גן, טל' 03-6766265, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.6.2012, 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.

                                    אביטל אחוות משולם, מפרק

אנשים בכחול - שרברבות ושיקום מבנים )1996( בע"מ
)ח"פ 51-238117-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם לייבנגרוב, 
למפרק  חיפה,   ,6 קומה  סנטר,  הסיטי  בניין   ,6 גוריון  בן  משד' 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17.6.2012, בשעה 
12.00, במשרד עורכי הדין קלינברגר ג'ריס ושות', בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    אברהם ליינבגרוב, מפרק

אפי שירותים בקהילה בע"מ
)ח"פ 51-399656-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רלי ארביב, מרח' דוד 

אלעזר 27, חדרה, טל' 072-2501314, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17.6.2012, 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.

                                    רלי ארביב, עו"ד, מפרק

שטוקהולם יזמות בע"מ
)ח"פ 51-418290-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סוזאן רותם, מרח' נפתלי 

23, עפרה 90627, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19.6.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.00
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    סוזאן רותם, מפרקת

גאו-דאטה יישומי תחבורה בע"מ
)ח"פ 51-346004-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
מינצר,  מרדכי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

ממרכז עזריאלי 1, תל אביב, טל' 03-6919113, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.6.2012, בשעה 
15.00, 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.

                                    מרדכי מינצר, עו"ד, מפרק
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סי.טי פוסטר בע"מ
)ח"פ 51-324056-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אסף קריל, מרח' בן 

גוריון 1, בני ברק, טל' 03-5775600, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.6.2012, בשעה 
8.00, 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.

                                    אסף קריל, רו"ח, מפרק

אתוס אנביירונמנטל בע"מ
)ח"פ 51-436206-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,20.2.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
איריס  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
טל'  ים, הרצליה,  גליל  קיבוץ  בניין הוד עמי,  פאפו, מבי.אפ.פי. 

09-9700100, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.6.2012, בשעה 
12.00, במשרדי 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.

                                    איריס פאפו, עו"ד, מפרקת

ש.י.ר.ם שרותים כימיים ניידים בע"מ
)ח"פ 51-442807-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,19.2.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
חדווה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
גרין-רויטנברג, מרח' פל-ים 2, חיפה, טל' 04-8622111, למפרקת 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21.6.2012, בשעה 
12.00, במשרד 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.

חדווה גרין-רויטנברג, עו"ד, מפרקת

א.ל - אלדע אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-309416-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי לוי, משדרות אבא 

אבן 1, הרצליה 46120, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24.6.2012, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, 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.

                                    אבי לוי, מפרק

מ.ד.סי מדיקל דנטל ספט בע"מ
)ח"פ 51-348967-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2011, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שמעון ז'יטניצקי, 

מרח' יגאל אלון 65, תל אביב, טל' 03-6251111, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.6.2012, בשעה 
15.00, 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.

                                    שמעון ז'יטניצקי, רו"ח, מפרק
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אורתם סחר 2010 בע"מ
)ח"פ 51-440851-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
ולמנות את עו"ד דרור ברוטפלד,  חוקי לפרק את החברה מרצון 
מרח' יגאל אלון 65, מגדלי טויוטה, בניין A, קומה 22, תל אביב, טל' 

03-6243088, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2012, 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.

                                    דרור ברוטפלד, עו"ד, מפרק

הקוצר בעמק בע"מ
)ח"פ 51-404975-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,16.2.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
יחיא,  מוחמד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין 
ת"ז 037749850, מת"ד 1361, כפר אכסאל 16920, טל' 050-7777566, 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2012, בשעה 
17.00, במשרד 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.

                                    מוחמד יחיא, מפרק

פניני אבי 1992 בע"מ
)ח"פ 51-166347-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם לוי, מרח' משה 

דיין 50, חולון, טל' 03-5284055, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.7.2012, בשעה 
הגשת  לשם  אביב,  תל   ,30 יבנה  רח'  פלג,  סמי  עו"ד  אצל   ,16.00
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    אברהם לוי, מפרק

עמר אליה חברה לנאמנות בע"מ
)ח"פ 51-387363-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,21.2.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי עמר, 
ת"ז 022721583, מרח' הרברט סמואל 59, חדרה, טל' 073-2655555, 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11.7.2012, 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.

                                    אלי עמר, עו"ד, מפרק

ר.ד. אוניכס בע"מ
)ח"פ 51-413784-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוסלן לויצקי, ת"ז 
313929853, מרח' הבעל שם טוב 3/18, אשדוד, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רוסלן לויצקי, מפרק
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ברייטסטאר קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-417767-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.1.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  אג'ימן,  סבסטיאן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לפסקי 14, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

סבסטיאן אג'ימן, מפרק

ברנט בניה, שיפוצים ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-231901-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל ברנט, ת"ז 

051984763, מרח' אליעזרוב 7, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישראל ברנט, מפרק

פרוטוניקס בע"מ
)ח"פ 51-183942-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חן רז, ת"ז 037431111, 
ממשרד מ. פירון ושות', עורכי דין, רח' אבא הלל סילבר 16, רמת 

גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

חן רז, עו"ד, מפרקת

מ.ר. נכסי השרון )הוד השרון( בע"מ
)ח"פ 51-158289-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.1.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  ישראלי,  יוסף  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

022693097, מרח' שער פלמר 1, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף ישראלי, מפרק

שקד פרוייקטים אגרו-תעשייתיים בע"מ
)ח"פ 51-204098-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד אמיתי, ת"ז 031010630, 

מרח' הסביונים 2, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גד אמיתי, מפרק

טי.אן.איי. טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-162516-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד אמיתי, ת"ז 031010630, 

מרח' הסביונים 2, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גד אמיתי, מפרק
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דייל אינטרנשיונל פרוייקטים אגור-תעשייתים בע"מ
)ח"פ 51-181486-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד אמיתי, ת"ז 031010630, 

מרח' הסביונים 2, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גד אמיתי, מפרק

נסט אשדוד בע"מ
)ח"פ 51-344661-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבשלום נגר, מרח' 
אבן גבירול 25, תל אביב, טל' 03-6296030, פקס' 03-6296033, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבשלום נגר, עו"ד, מפרק

חלקה 502 בגוש 6668 בע"מ
)ח"פ 51-028183-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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 12.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים בר, ת"ז 002619617, 
ואת אורה אלגזי, ת"ז 05185194, אצל עו"ד צבי סלנט, רח' בית 

עובד 8, תל אביב 67211, למפרקי החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

חיים בר     אורה אלגזי    

מפרקים    

אור מהיר שרותים בע"מ
)ח"פ 51-280514-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.2.2012, התקבלה החלטה 
קמר  מרגלית  אסתר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ליבוביץ', מרח' הנרקיס 41, מטולה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

            שי הראל, עו"ד

         בא כוח החברה

אבוקדו ונצ'רס בע"מ
)ח"פ 51-424892-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמרוד כהן, מרח' שמעון בן 

צבי 59, גבעתיים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נמרוד כהן, מפרק

גריד ויו בע"מ
)ח"פ 51-455336-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נמרוד טאובר, אצל 
כספי איצקוביץ ושות', עורכי דין ונוטריונים, רח' ז'בוטינסקי 7, 

רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נמרוד טאובר, עו"ד, מפרק




