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הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 7 לחוק שירות המדינה 
את  למנות  הממשלה  החליטה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
והבטיחות  התחבורה  משרד  של  הכללי  המנהל  יצחקי,  עוזי 
כהן, המנהל הכללי של משרד החקלאות  רמי  ואת  בדרכים, 
ופיתוח הכפר, לחברים בוועדת שירות המדינה במקום שאול 
צמח2 שפרש ממשרד התשתיות הלאומי האנרגיה והמים וגיא 

רוטקופף3 שפרש ממשרד המשפטים.

א' באדר ב' התשע"ד )3 במרס 2014(
)חמ 3-132-1(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשנ"ו, עמ' 188.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 5442.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 2810.  3

הודעה על מינוי משנה לנגידת בנק ישראל
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

לחוק  ו–10)ב(  8)א(  לסעיפים  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
בנק ישראל, התש"ע-12010, מינתה הממשלה, על פי המלצת 
נגידת בנק ישראל, את נדין בודו-טרכטנברג למשנה לנגידת 
בנק ישראל, במקום קרנית פלוג2, שמונתה לנגידת בנק ישראל.

א' באדר ב' התשע"ד )3 במרס 2014(
)חמ 3-778-ה3(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

י"פ התשע"א, עמ' 5540.  2

הודעה על מינוי חברה בוועדת השגה
לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002

לחוק  15)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
התייעצות  לאחר  התשס"ב-12002,  הכללי,  הביטחון  שירות 
שירות  לתקנות  12)א(  לתקנה  ובהתאם  המשפטים,  שרת  עם 
הביטחון הכללי )הודעה למעביד בדבר דרישות סיווג ביטחוני 
וועדת  ביטחונית  אי–התאמה  בדבר  לאדם  הודעה  לעובדיו, 
התשס"ג-22003,  ביטחונית(,  אי–התאמה  קביעת  על  השגה 
על  להשגה  בוועדה  לחברה  תום  אופיר  ברכה  את  מיניתי 
לתפקיד  או  למשרה  ביטחונית  אי–התאמה  בדבר  החלטה 

שסווגו בסיווג ביטחוני.

תוקף המינוי לשנתיים.

ח' באדר ב' התשע"ד )10 במרס 2014(
)חמ 3-3238(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

ס"ח התשס"ב, עמ' 179.  1

ק"ת התשס"ג, עמ' 462.  2

מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
המשפט  בית  נשיא  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
העליון, אני ממנה בזה את מיכל קפלן רוקמן, שופטת של בית 
משפט שלום לנוער, לסגנית נשיא של בתי משפט שלום לנוער.

ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014(
)חמ 3-60-ה1(

ציפי לבני                               
שרת המשפטים                                

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי חבר לוועדה המייעצת
לפי כללי החברות הממשלתיות )מינוי יועצים משפטיים ושכרם(, 

התשנ"ב-1992

החברות  לכללי  1)ב()4(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
הממשלתיות )מינוי יועצים משפטיים ושכרם(, התשנ"ב-11992, 
חברה  של  כללי  מנהל  חמו,  בן  שמעון  את  בזה  ממנים  אנו 
ממשלתית, מקורות חברת המים בע"מ, לחבר בוועדה שתפקידה 
להמליץ לפני רשות החברות הממשלתיות בדבר מינויו של עורך 
אישור  ובדבר  ממשלתית  חברה  של  משפטי  יועץ  לשמש  דין 

שכרו.

עד  או  שנים,   3 של  לתקופה  חתימתו  מיום  המינוי  תוקף 
לסיום כהונתו כמנהל כללי של חברה ממשלתית, לפי המוקדם 

מביניהם.

ירושלים   ,23 מען הוועדה: הגן הטכנולוגי, מלחה, מגדל 
96951, אצל רשות החברות הממשלתיות.

י"ט באדר א' התשע"ד )19 בפברואר 2014(
)חמ 3-511-ה1(

                            יאיר לפיד         ציפי לבני
                              שר האוצר             שרת המשפטים

ק"ת התשנ"ב, עמ' 1348.  1

מינוי זמני של רשם השותפויות, רשם שמות עסק 
ורשם המשכונות

לפי פקודת השותפויות, התשל"ה-1975, פקודת רישום שמות 
עסק, 1935, ותקנות המשכון )סדרי רישום ועיון(, התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 68 לפקודת השותפויות ]נוסח 
שמות  רישום  לפקודת   17 סעיף  התשל"ה-11975,  חדש[, 
ועיון(,  רישום  )סדרי  המשכון  לתקנות   3 ותקנה   ,21935 עסק, 
התשנ"ד-31994, אני מאריכה את מינויה של גלי גרוס4 לרשם  

השותפויות, לרשם שמות עסק ולרשם המשכונות.

קבע,  למינוי של  עד  או  חודשים  תוקף המינוי לשלושה 
לפי המוקדם.

ח' באדר ב' התשע"ד )10 במרס 2014(
)חמ 3-905-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 28, עמ' 549.  1

ע"ר 1935, תוס' 1, עמ' 116; 1942, תוס' 1, עמ' 60.  2

ק"ת התשנ"ד, עמ' 734.  3

י"פ התשע"ד, עמ' 2770.  4
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הארכת מינוי זמני לרשם החברות, רשם העמותות 
ורשם ההקדשות

לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, לפי חוק העמותות, 
התש"ם-1980, ולפי חוק הנאמנות, התשל"ט-1979

החברות,  לחוק  36)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התש"ם-21980,  העמותות,  לחוק   63 סעיף  התשנ"ט-11999, 
את  מאריכה  אני  הנאמנות, התשל"ט-31979,  לחוק   25 וסעיף 
להתמנות  הכשירה  המדינה  עובדת  גרוס4,  גלי  של  מינויה 
לרשם  החברות,  לרשם  שלום,  משפט  בית  של  לשופט 

העמותות, ולרשם ההקדשות.

קבע,  למינוי של  עד  או  חודשים  תוקף המינוי לשלושה 
לפי המוקדם.

ח' באדר ב' התשע"ד )10 במרס 2014(
)חמ 3-2399(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.  1

ס"ח התש"ם, עמ' 210.  2

ס"ח התשל"ט, עמ' 128; התשס"ז, עמ' 349.  3

י"פ התשע"ד, עמ' 2770.  4

מינוי ועדה ממליצה לעניין חוקרי הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק  68א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ז-11967, אני ממנה את הרשומים מטה לכהן כוועדה 

ממליצה לעניין מינוי חוקרי הוצאה לפועל:

השופט )בדימוס( יחזקאל ברקלי - יושב ראש

ליאור שפירא2 - נציג לשכת עורכי הדין

אריה רפופורט - נציג מועצת רואי חשבון

מזל שוקר - נציגת שרת המשפטים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

מינויו של אריה כהן3 - בטל.

ח' באדר ב' התשע"ד )10 במרס 2014(
)II4חמ 3-1121-ה(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשנ"ד, עמ' 284; התשע"א, עמ' 355.  1

י"פ התש"ע, עמ' 4515.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 4650.  3

הודעה על סיום כהונה של יושבת ראש ועדת ערר
לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה 

ונזק עקיף(, התשל"ג-1973

רכוש  מס  לתקנות  12)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
עקיף(,  ונזק  מלחמה  )נזק  פיצויים(  )תשלום  פיצויים  וקרן 
נעה  של  כהונתה  סיום  על  מודיעה  אני  התשל"ג-11973, 
התקנות  לפי  ערר  ועדת  ראש  כיושבת  רייכל2,  רבינסקי 

המוזכרות, עקב פרישתה מהתפקיד.

 
ק"ת התשל"ג, עמ' 1682; התש"ן, עמ' 566.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 1754.  2

תוקף הודעה זו מיום י"ג באדר ב' התשע"ד )15 במרס 2014(.

ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014(
)חמ 3-206-ה2-1(

ציפי לבני  
                                                      שרת המשפטים

מינוי ועדת משמעת
לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001

מקרקעין,  שמאי  לחוק   17 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"א-12001, ועל פי המלצת מועצת שמאי המקרקעין, אני 
ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדת המשמעת לפי הסעיף 

האמור:

עדנה הראל פישר - יושבת ראש

אייל מידן - שמאי מקרקעין שהוא עובד מדינה

לבנה אשד - שמאית מקרקעין שאינה עובדת מדינה2.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ה באדר א' התשע"ד )25 בפברואר 2014(
)חמ 3-972-ה3(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשס"א, עמ' 436.  1

י"פ התשס"ח, עמ' 3850.  2

העברת סמכויות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

לישראל,  לחוק הכניסה  16)א(  סעיף  לפי  בתוקף סמכותי 
התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, אני מעביר לסגנית שר הפנים, 

פאינה קירשנבאום, את סמכותי לפי סעיף 3א)ב1()1( לחוק.

ד' באדר ב' התשע"ד )6 במרס 2014(
)חמ 3-677-ה1(

גדעון סער  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 757.   1

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

הפרוצדורה  לפקודת   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הפלילית )עדות(1, אני מרשה בזה את עובדי רשות ניקוז כנרת 
המים  רשות  מנהל  ידי  על  הוסמכו  אשר  להלן,  המפורטים 
לבצע תפקידי פיקוח על פי חוק המים, התשי"ט-21959 )להלן 
מים, התשט"ו-31955  קידוחי  על  חוק הפיקוח  חוק המים(,   -
התשט"ו-41955  המים,  מדידת  וחוק  הפיקוח(  חוק   - )להלן 
לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  מים(,  מדידת  חוק   - )להלן 
וחוק  מים  מדידת  חוק  הפיקוח,  חוק  המים,  חוק  על  עבירות 

הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-51957:

 
חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ס"ח התשי"ט, עמ' 169.  2

ס"ח התשט"ו, עמ' 84.  3

ס"ח התשט"ו, עמ' 82.  4

ס"ח התשי"ח, עמ' 4.  5
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מינוי ממונה גבייה
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

367)ב( לחוק הביטוח הלאומי  בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 
המפורטים  את  ממנה  אני  התשנ"ה-21995,  משולב[,  ]נוסח 

להלן לממונה גבייה, לעניין פקודת המסים )גבייה(3:

שלמה שנרך

יגאל יוסף

תמר נפתלי

דבורה צוובנר.

כ' בשבט התשע"ד )21 בינואר 2014(
)חמ 3-229(

מאיר כהן  
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  2

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374.  3

ביטול מינוי ממונה גבייה
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 367)ב( לחוק הביטוח הלאומי 
של  מינוים  את  מבטל  אני  התשנ"ה-21995,  משולב[,  ]נוסח 
המסים  פקודת  לעניין  גבייה,  לממונה  להלן  המפורטים 

)גבייה(3:
עמרם אבוטבול4

רולנדה הופנר5

שמואל פניאל6.

כ' בשבט התשע"ד )21 בינואר 2014(
)חמ 3-229(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  2

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1734.  3

י"פ התשמ"ח, עמ' 762.  4

י"פ התשס"ט, עמ' 439.  5

י"פ התשנ"ט, עמ' 277.  6

הרשאה
 לפי סעיפים 22)2( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה 

לצורכי ציבור(, 1943

לפקודת  ו–22א   )2(22 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
החברה(,   - )להלן  בע"מ  ישראל  רכבת  לחברת  מרשה  אני 
לקנות חזקה במקרקעין לפי סעיף 19 לפקודה ולעשות את כל 

הנדרש לשם השלמת הליכי הרישום על שם מדינת ישראל.

לצורך כך אני מסמיך את כל אחד מהגורמים האלה לחתום 
בשם החברה:

                                     
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32; ס"ח התש"ע, עמ' 346.  1

אביחי נחשון פנחס גרין 

יהודה נצני רוני שמואל 

ניר לביא יגאל נאור 

ערן רון ליעד שכטר 

 31( התשע"ו  בטבת  י"ט  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
בדצמבר 2015( וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם 

האמורה.

ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014(
)חמ 3-279-ה1-1(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, 

התשט"ז-1956

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
עבודה(,  לנפגעי  נכות  דרגת  )קביעת  הלאומי  הביטוח 
מפורטים  ששמותיהם  הרופאים  כי  קבעתי  התשט"ז-21956, 

להלן ייכללו ברשימת הפוסקים הרפואיים:

ד"ר לופו )גרלניק( חנה, רישיון מס' 21350

ד"ר עופר גל, רישיון מס' 31285

ד"ר גדעון רוזנטל, רישיון מס' 22779

ד"ר נאסר פארס, רישיון מס' 12276.

תוקף המינויים האמור עד תום 3 שנים ממועד פרסומם 
ברשומות.

כ' בשבט התשע"ד )21 בינואר 2014(
)חמ 3-89-ה1(

מאיר כהן  
                                    שר הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ק"ת התשט"ז, עמ' 864; התשל"ד, עמ' 663.  2

הודעה על ביטול מינוי פוסקים רפואיים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, 

התשט"ז-1956

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 1 לתקנות הביטוח 
הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, התשט"ז-21956 -

רישיון  דשקובסקי3,  אלה  ד"ר  של  הכללתה  את  ביטלתי 
מס' 24701, ברשימת הפוסקים הרפואיים.

כ' בשבט התשע"ד )21 בינואר 2014(
)חמ 3-89-ה1(

מאיר כהן  
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ק"ת התשט"ז, עמ' 864; התשל"ד, עמ' 663.  2

י"פ התש"ס, עמ' 3001.  3
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בזה את אבי פורג, שופט של בית משפט שלום, לרשם של בית 
 6( בניסן התשע"ד  ו'  מיום  מרכז-לוד,  מחוז  המשפט המחוזי 

באפריל 2014(.

ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014(
)חמ 3-64-ה2-1(

אשר גרוניס  
נשיא בית המשפט העליון  

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  2)1( לפקודת המסים  בתוקף הסמכות לפי סעיף 
שנאצלה לי2, אני ממנה את גזבר המועצה המקומית באר יעקב 
)להלן - המועצה(, יעקב שטרית, לממונה על הגבייה לצורך 
במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, 

וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי דין.

ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014(
)חמ 3-18(

שוקי אמרני                             
המנהל הכללי בפועל                          

של משרד הפנים                           
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  2)1( לפקודת המסים  בתוקף הסמכות לפי סעיף 
שנאצלה לי2, אני ממנה את גזבר המועצה המקומית דאלית 
אל כרמל )להלן - המועצה(, עדואן עדואן לממונה על הגבייה 
ואת מנהל הגבייה במועצה, רמי כאמל לפקיד גבייה לצורך 
במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, 
ולצורך  דין,  פי  על  למועצה  חובה המגיעים  וגביית תשלומי 
של  התשל"ז-41977,  העונשין,  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם 
קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה.

ליום  ועד  פרסומם  מיום  אלה  מינויים  של  תוקפם 
.31.12.2014

ח' באדר ב' התשע"ד )10 במרס 2014(
)חמ 3-18(

שוקי אמרני                             
המנהל הכללי בפועל                          

של משרד הפנים                           
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

המנהל הכללי של החברה

סגן המנהל הכללי פיתוח בחברה

סגן המנהל הכללי פיתוח עסקי בחברה

מנהל אגף תכנון בחברה.

ט"ז באדר ב' התשע"ד )18 במרס 2014(
)חמ 3-5(

ישראל כ"ץ  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

הרשאה
לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(, 1943

ומסילות  הדרכים  לפקודת   2 סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
הברזל )הגנה ופיתוח(, 21943 )להלן - הפקודה(, אני מרשה את 
)להלן - החברה(, לעשות את כל  חברת רכבת ישראל בע"מ 
הנדרש לשם השלמת הליכי הרישום על שם מדינת ישראל 
לפי סעיף 5 לפקודה של מקרקעין שניתן לגביהם צו לפי סעיף 

3 לפקודה ונקנתה החזקה בהם לפי סעיף 4 לפקודה.

לצורך זה אני מסמיך את כל אחד מהגורמים האלה לחתום 
בשם החברה:

המנהל הכללי של החברה

סגן המנהל הכללי פיתוח תשתיות בחברה

סגן המנהל הכללי פיתוח עסקי בחברה

מנהל אגף תכנון בחברה.

ט"ז באדר ב' התשע"ד )18 במרס 2014(
)חמ 3-4358(

ישראל כ"ץ  
                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

י"פ התש"ס, עמ' 1088.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, 40; ס"ח התשכ"ו, עמ' 4; התש"ע, עמ' 365  2

       ועמ' 367.

מינוי והסמכה
לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק למניעת מפגעי אסבסט 
ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011  מזיק,  ואבק 
לעניין  לממונה  איכילוב  מענית  את  העניין,  לפי  ומסמיך, 

סעיפים 8)ב()2(, 11)א()4(, 11)ב(, 12 ו–48 לחוק.

המתמנה  עוד  כל  בתוקפם  יעמדו  אלה  והסמכה  מינוי 
משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

כ"ד באדר א' התשע"ד )24 בפברואר 2014(
)חמ 3-4315(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשע"א, עמ' 694.  1

מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה 

 
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1
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הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של  בסעיף 4 להלן 

דרך חדשה או הרחבת דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-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

המזוהה  צפפא,  בית  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
 169.011-168.942 אורך  קואורדינטות  בין   כשטח 
ובין  חדשות(  אורך  קואורדינטות   219.011-218.942(
 627.415-627.407(  127.415-127.407 רוחב  קואורדינטות 
מוסדר,  לא  כשטח  המזוהה  חדשות(,  רוחב  קואורדינטות 
המזוהה כגוש 30296, ח"ח 11; גוש 30281, ח"ח 15, 23, 45; 
והידוע כחלק מכביש מס' 7, לפי תכנית 3802 המאושרת, 
סך הכל שטח להפקעה כ–2,002 מ"ר, הצבוע בצבע אדום, 

כמסומן בתשריט תכנית 3802 המאושרת.

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

כ"ב בשבט התשע"ד )23 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
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
 7465 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,861 עמ'  התשס"ז,   ,5604 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של  בסעיף 4 להלן 
שטח לדרך קיימת או מאושרת, דרך חדשה או הרחבת דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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
 7461 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,1969 עמ'  5640, התשס"ז,  הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של  בסעיף 4 להלן 

שטח לדרך קיימת או מאושרת.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-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 בירושלים, שכונת בית חנינא, המזוהה כשטח   
בין קואורדינטות אורך 221.346-221.153 ובין קואורדינטות 
רוחב 639.250-638.950, המזוהה כגוש 30605, ח"ח 132, 137, 
138 וחלקות מדרכים בלא מס', המזוהה כמגרש מס' 1 וחלק 
ממגרש מס' 2, סך הכל שטח להפקעה כ–5,829 מ"ר, הצבוע 

בצבע חול, כמסומן בתשריט תכנית 7461 המאושרת.

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

כ"ב בשבט התשע"ד )23 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
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
 3802 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,279 עמ'  התשנ"ג,   ,4053 הפרסומים 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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מס'  ככביש  והידוע  מוסדר  לא  כשטח  המזוהה  חדשות(, 
18 לפי תכנית 2302א המאושרת, סך הכל שטח להפקעה 
בתשריט  כמסומן  אדום,  בצבע  הצבוע  מ"ר,  כ–18,633 

תכנית 2302א המאושרת.

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

כ"ב בשבט התשע"ד )23 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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
 ,4552 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4978, 
דפוס  טעות  תיקון  בדבר  והודעה   ,2235 עמ'  התשס"א, 
 1492 עמ'  התשע"ג,   ,6509 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת  התכניות(,  )להלן 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
או  קיימת  לדרך  שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע( 

מאושרת, דרך חדשה או הרחבת דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-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

כשטח  המזוהה  שרפת,  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
בין קואורדינטות אורך 168.618-168.386 )218.618-218.386 
רוחב  קואורדינטות  ובין  חדשות(  אורך  קואורדינטות 
רוחב  קואורדינטות   627.590-627.464(  127.590-127.464
והידועים  מוסדרים  בלתי  כשטחים  המזוהים  חדשות(, 
כחלקים ממגרשים 1 ו–5 לפי תכנית 4552 המאושרת, סך 
הכל שטח להפקעה כ–5,509 מ"ר, הצבוע בצבע חול, אדום, 

כמסומן בתשריט תכנית 4552 המאושרת.

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

כ"ב בשבט התשע"ד )23 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
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 בירושלים, שכונת בית חנינא, המזוהה כשטח   
בין קואורדינטות אורך 221.346-221.153 ובין קואורדינטות 
רוחב 638.852-638.400, המזוהה כגוש 30605, ח"ח 138; גוש 
חלקות   ,142  ,126  ,125  ,97  ,90  ,86  ,84  ,80  ,65 ח"ח   ,30607
וחלקים   ,3  ,2  ,1 דרך בלא מספר, המזוהים כמגרשים מס' 
מ"ר,  כ–12,156  סך הכל שטח להפקעה  4ב,  4א,  ממגרשים 
 7465 תכנית  בתשריט  כמסומן  אדום,  חול,  בצבע  הצבוע 

המאושרת.

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

כ"ב בשבט התשע"ד )23 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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
2302א  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,26 עמ'  התש"ס,   ,4804 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  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 של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-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 בירושלים, שכונת צור באחר, המזוהה כשטח   
בין קואורדינטוות אורך 172.669-172.302 )222.669-222.302 
רוחב  קואורדינטות  ובין  חדשות(  אורך  קואורדינטות 
רוחב  קואורדינטות   626.827-626.155(  126.827-126.155

__________
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' מק/51813 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 6500, התשע"ג, עמ' 1023, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של  בסעיף 4 להלן 

דרך מוצעת.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-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

מזור,  רח'  יהודה,  מחנה  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
להפקעה  שטח  הכל  סך   ,143 ח"ח   ,30073 כגוש  המזוהה 
תכנית  בתשריט  כמסומן  אדום,  בצבע  הצבוע  מ"ר,  כ–60 

מק/51813 המאושרת.

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

כ"ב בשבט התשע"ד )23 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
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
1139א  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
בזה הוועדה  1179, מוסרת  1900, התשל"ג, עמ'  הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של  בסעיף 4 להלן 

שטח להקמת בניין ציבורי.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-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 בירושלים, שכונת קרית היובל, רח' זנגוויל,   
בניין  להקמת  כשטח  המזוהה  גולומב,  אליהו  רח'  פינת 
ציבורי ואיחוד שטחים, המזוהה כגוש 30412, חלק מחלקה 
שטח  הכל  סך   ,)88 מחלקה  חלק  )לשעבר  חדשה   147
מקווקוו,  כהה  חום  בקו  המתוחם  מ"ר,  כ–8,638  להפקעה 

כמסומן בתשריט תכנית 1139א המאושרת.

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

י"ח באדר ב' התשע"ד )20 במרס 2014(
)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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
 ,4552 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4978, 
דפוס  טעות  תיקון  בדבר  והודעה   ,2235 עמ'  התשס"א, 
 1492 עמ'  התשע"ג,   ,6509 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה 
)להלן - התכנית(, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 
לדרך  שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 
קיימת או מאושרת, דרך חדשה או הרחבת דרך ולבנייני 

ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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 
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
פת/מק/64/1154, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 6699, התשע"ד, עמ' 1571, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  תקוה  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי לדרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-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 בפתח תקוה, רחוב הזהר, בשטח של 296 מ"ר,   
גוש 6402, ח"ח 53; הייעוד: דרך.

י"א באדר ב' התשע"ד )13 במרס 2014(
)חמ 3-2(

יצחק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

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' פת/17/1151, 
 ,4142 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,4197 עמ'  התשנ"ג, 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תקוה  פתח  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי לדרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

כשטח  המזוהה  שרפת,  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
-218.370(  168.490-168.370 אורך  קואורדינטות  שבין 

קואורדינטות  ובין  חדשות(  אורך  קואורדינטות    218.490
קואורדינטות   628.015-627.930(  128.015-127.930 רוחב 
מוסדרים  בלתי  כשטחים  מזוהה  וכן  חדשות(,  רוחב 
 4552 תכנית  לפי  ו–2,   1 ממגרשים  כחלקים  והידועים 
הצבוע  מ"ר,  כ–4,948  להפקעה  שטח  הכל  סך  המאושרת, 
כהה,  חום  בצבע  בקו  מתוחם  חום  אדום,  חול,  בצבע 

כמסומן בתשריט תכנית 4552 המאושרת.

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

כ"ב בשבט התשע"ד )23 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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, 
בילקוט  אל/מק/4/3/195, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
הפרסומים 6636, התשע"ג, עמ' 7182, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה אלעד )להלן - הוועדה(, בהתאם 
)רכישה לצורכי ציבור(,  ו–7 לפקודת הקרקעות  לסעיפים 5 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
לבנייני  שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-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 באלעד, גוש 5760, חלקה 17, בשטח של 0.870   
דונם; הייעוד: בנייני ציבור.

כ"ו באדר א' התשע"ד )26 בפברואר 2014(
)חמ 3-2(

ישראל פרוש  
יושב ראש הוועדה המקומית  

תכנון ולבנייה אלעד  __________
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' פת/3/1225, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1316, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,338 עמ'  התשכ"ז, 
ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי לדרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-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

32 מ"ר,  גיסין, בשטח של  רח'  חטיבת קרקע בפתח תקוה,   
גוש 6365, ח"ח 23; הייעוד: דרך.

י"א באדר ב' התשע"ד )13 במרס 2014(
)חמ 3-2(

יצחק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
הר/מק/10/290/כג, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,2487 עמ'  5516, התשס"ו,  הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  דרום השרון  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 של דרכים.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
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 בפתח תקוה, רחוב נבטים, בשטח של 7 מ"ר,   
גוש 6368, ח"ח 182; הייעוד: דרך.

י"א באדר ב' התשע"ד )13 במרס 2014(
)חמ 3-2(

יצחק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

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, 
פת/מק/10/1244, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,585 עמ'  התשס"ח,   ,5739 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  תקוה  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי לדרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-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 בפתח תקוה, רחוב גיסין, בשטח של 2,896 מ"ר,   
גוש 6362, ח"ח 243 )ח"ח קודמת 1(; הייעוד: דרך.

ג' באדר ב' התשע"ד )5 במרס 2014(
)חמ 3-2(

יצחק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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 באשדוד, רובע ט"ו, המזוהה כ-  

גוש 2678, חלקה 52 )לשעבר גוש 2107, חלקי חלקות 18, 28(;   
מגרש ב; הייעוד: שטח בנייני ציבור.

 ;)14 חלקה  חלקי   ,2106 גוש  )לשעבר   17 חלקה   ,2679 גוש   
הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
אשדוד, הקריה, רח' הגדוד העברי, אשדוד, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ב' באדר ב' התשע"ד )4 במרס 2014(
)חמ 3-2(

גבריאל כנפו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אשדוד  

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 
דרכים   -  37 מס'  ובהתאם לתכנית  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
חדשות בשכונת מחנה יהודה, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
- התכנית(,  )להלן   724 עמ'  229, התשי"ב,  הפרסומים  בילקוט 
ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה 
)להלן - הוועדה( בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת 
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת 
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3640, התשמ"ט, עמ' 
2371, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

חטיבת קרקע בירושלים, מתחם שוק א, חלקה 308, ח"ח 122, 
בתשריט  כמסומן  ורוד,  בצבע  הצבועים   ,30074 בגוש   125  ,124

תכנית 37 המאושרת.

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

י"ב בתשרי התשע"ד )16 בספטמבר 2013(
)חמ 3-4(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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 בדרום השרון, גוש 6452 -  

שטח במ"רחלקי חלקה

970.117

980.053

1030.063
0.246

1040.077

3790.100

3820.082

3870.468

3891.004

הייעוד: דרך.

ט"ז באדר ב' התשע"ד )18 במרס 2014(
)חמ 3-2(

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דרום השרון  

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' 127/03/3 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 3888, התשנ"א, עמ' 2727, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  אשדוד  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של  בסעיף 4 להלן 

שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 6180, התשע"א, עמ' 1837, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  לציון  ראשון  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה כ–1,925 מ"ר, המזוהה   
מקלט,  ילדים,   גני  249, אשכול  מחלקה  חלק   ,4242 כגוש 
גינה ציבורית, שביל בין הרחובות מורדי הגיטאות מדרום, 
רחוב הצאלים ממערב ורחוב הזמיר מצפון, הרחבת רחוב 

צאלים ממערב, שיכוני המזרח.

כ"ג באדר א' התשע"ד )23 בפברואר 2014(
)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

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
מק/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  גמ/399/12539, 
הפרסומים 6457, התשע"ב, עמ' 5716, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  מזרחי,  גליל  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 6730, התשע"ד, עמ' 2831, תהיה 
לתכנון  המרחבית  הוועדה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

ולבנייה גליל מזרחי מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,   1,525 ששטחה  תבור,  בכפר  קרקע  חטיבת   
כגוש 17037, חלקה 495.

ב' באדר ב' התשע"ד )4 במרס 2014(
)חמ 3-4(

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6757, התשע"ד, עמ' 3868, 
לעניין תכנית מיתאר מקומית מס' חפ/2036א )חיפה(, בתוספת, 
במקום "גוש 11359 )לשעבר חלקי חלקות 10, 11, 12, 16( היום 
חלקי   ,11359 "גוש  להיות  צריך   "36  ,35  ,34  ,31 חלקות  חלקי 
חלקה 10 לשעבר )היום חלקי חלקות 31, 34, 35 ו–36(, 11, 12, 

."16

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1254, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3889, 
התשמ"ג, עמ' 940, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,1895 עמ'  התשנ"ד,   ,4186 הפרסומים  בילקוט 
מיום  תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, גוש 6319, כמפורט להלן:  

שטח )מ"ר(ח"ח

16821

17710

17845

17923

18024

18124

18224

18310

18823

19024

19210
י"א באדר ב' התשע"ד )13 במרס 2014(

)חמ 3-4(
איציק ברוורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רצ/22/1,  מס'  ובהתאם לתכנית  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3625, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1791 עמ'  התשמ"ט, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  לציון,  ראשון  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
91010, טל' 02-6290222, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יעקב כחלון  
ממלא מקום ויושב ראש  

                                         ועדת המשנה המקומית לתכנון  
                                                   ולבנייה ירושלים

מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה בית שמש מופקדת "תכנית מס' 102-0110189", 

שינוי לתכנית מי/853א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שמש, שכ' ב', רמת 
בית שמש, הרחובות: אוהל יהושע, דובר שלום, האדמו"ר מבעל"ז, 
 הרב הרצוג, מחזיקי הדת, מצפה רש"פ, נהר הירדן, קדושת אהרון, 
ר' יהודה הנשיא, ר' יהושע, רבי עקיבא, ר' פנחס בן יאיר ורשב"ג, 
השטח שבין קואורדינטות רוחב 199.255 לבין קואורדינטות אורך 
626.832 - גוש 5151, חלקות 23-9, 33-25, 43-36, 48-46, 55-52, 
60-57, 62, ח"ח 34, 35, 44, 45, 61; גוש 5152, חלקות 14-7, 31-16, 

37-33, ח"ח 15, 32, 39.

עיקרי הוראות התכנית: א( תוספת 258 יחידות דיור בלא 
הוראות  קביעת  ב(  למגורים;  המותר  הבנייה  בשטח  שינוי 
בנייה ותנאים למתן היתר בנייה; ג( קביעת קווי בניין, קו בניין 
קומות;  תוספת  ד(  ועמודים;  גזוזטראות  מרפסות,   לבליטות, 

ה( ביטול סעיף 9ב מתכנית מי/853א.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
טל'  שמש,  בית  רמת   ,8 שורק  נחל  רח'  שמש,  בית   ולבנייה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-9900778
שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290222.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בית שמש

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

בש/מק/158ג", שינוי לתכנית בש/158.

ג',  שכ'  שמש,  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רמת בית שמש, הרחובות אליהו הנביא וירמיהו הנביא, השטח 
שבין קואורדינטות רוחב 198.425 וקואורדינטות אורך 623.175 - 

גוש 34359, חלקה 5 )ארעית(.

הדיור  יחידות  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מ–80 יח"ד ל–96 יח"ד; ב( הקטנת מס' חדרי מדרגות מ–9 ל–7; 

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' מק/78857

שם התכנית: תוספת 2 יח"ד ברח' מירון 6, מקור ברוך, 
ירושלים

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

מס' מק/78857", שינוי לתכנית 8844, ביטול לתכנית 62.

סוג התכנית: שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של 
תכנית מפורטת.

סוג איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
6, קואורדינטה X 220.265, קואורדינטה  מקור ברוך, רח' מירון 
הכל   .249 ח"ח   ,277 חלקה  מוסדר,  לא   30069 גוש   ;632.821  Y

בהתאם לגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 ,6 מירון  רח'  קיים,  לבניין  יח"ד   2 תוספת  התכנית:   מטרת 
שכ' מקור ברוך, ירושלים.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
 2 ג; ב( קביעת בינוי לתוספות  מאזור מגורים מיוחד למגורים 
יח"ד, על ידי פיצול 2 יח"ד מאושרות ל–4 יח"ד חדשות, בלא 
ג( קביעת קווי  הגדלת שטחי הבנייה, בהתאם לנספח הבינוי; 
בניין לבנייה, כאמור; ד( הגדלת מס' יח"ד מ–2 יח"ד ל–4 יח"ד; 
ה( קביעת שלבי ביצוע, כאמור; ו( קביעת הוראות בינוי וקביעת 
עץ  בגין  הוראות  קביעת  ז(  בשטח;  בנייה  היתר  למתן  תנאים 

לשימור.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6565, התשע"ג, עמ' 3595.

המקומית   הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6297160/1
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
91010, טל' 02-6290263, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר תיקון טעות בפרסום תכנית
הבנייה  בשטחי  טעות  תיקון  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת 
מק/12737",  מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  במסמכי  שצוינו 
ושפורסמו בהודעה בדבר אישורה של תכנית זו בעיתונים ביום 

3.5.2013 ובילקוט הפרסומים 6608, התשע"ג, עמ' 5128.

הם:  מק/12737  מס'  בתכנית  המרביים  הבנייה  שטחי 
735.53 מ"ר, מתוכם 560.20 מ"ר שטחים עיקריים ו–175.33 מ"ר 

שטחי שירות.

המקומית   הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6297160/1
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קיבוץ גלויות, במזרח שכונת קרית שלום, בדרום שצ"פ 
לטבע  ספר  בית  שצ"פ,  במערב  גולדשטיין,  גורן  ומרכז 

והכנסיה הרוסית.

וחלוקה  איחוד  א(  הוראותיה:  ועיקרי  התכנית  מטרות   
מחדש בלא הסכמת הבעלים; ב( שינויים בחלוקת שטחי 
לבנייה  המותר  הכולל  השטח  את  לשנות  בלי  הבנייה 
בתכנית ותוך שמירה על סך כל יחידות הדיור: בתא שטח 
3 הוקצו 43 יח"ד במקום 44 יח"ד, בתא שטח 4 הוקצו 33 
יח"ד במקום 32 יח"ד, בתא שטח 7 הוקצו 141 יח"ד במקום 
יח"ד,   74 במקום  יח"ד   72 הוקצו   8 שטח  בתא  יח"ד,   138

בתא שטח 10 הוקצו 73 יח"ד במקום 74 יח"ד.

"תכנית מס' תא/מק/תא/מק/4214", מס' במערכת המקוונת   )2(
507-0148973", רח' ביאליק 14, בית ראובן.

רח'  תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
ביאליק 14 - גוש 7226 מוסדר, חלקה 8 בשלמותה.

מטרות התכנית: א( עידוד, שימור ושיפוץ המבנה לשימור   
הוראות  וקביעת  רובין,  בית  מוזאון   ,14 ביאליק  שברח' 
שינוי  ב(  בו;  השימור  ביצוע  הבטחת  לשם  ותנאים 
הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי כדי לאפשר המשך 
זכויות  מימוש  באמצעות  המוזאון  של  שוטפת  פעילות 
בנייה הנובעים  בנייה על–קרקעיות לא מנוצלות ושטחי 

מתמריצי נספח ד בתכנית השימור 2650ב בתת–הקרקע.

במבנה  שימושים  הרחבת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בנספח   10 קטן  לסעיף  בהתאם  מוזאון,  בעבור  לשימור 
מתחת  קומות   3 בניית  ב(  2650ב;  השימור  לתכנית  ד 
ד  בנספח   )9( לס"ק  בהתאם  למבנה,  הכניסה  למפלס 
ועיצוב  בינוי  הוראות  שינוי  ג(  2650ב;  השימור  לתכנית 
באופן  המגרש  בתחום  המרתפים  קומות  למיקום  ביחס 
ועד  הקדמי  הבניין  קו  שבין  בתחום  ייבנו  שהמרתפים 
קומות המרתף  בגובה  ד( שינוי   ;0 בניין  בקו  לגבול מגרש 
כדי לאפשר שימור עצי הפיקוס בחצר; ה( העברת שטחים 
עיקריים מהקומות העל–קרקעיות אל תת–הקרקע; ו( בניית 
בהתאם  הכל  האחורית,  בחזית  מרפסות  וסגירת  מעלית 

להנחיות מחלקת השימור ותכנית השימור 2650ב.

"תכנית מס' תא/מק/תא/מק/4234", מס' במערכת הקוונת   )3(
תל– אקדמית  מכללה  סטודנטים,  מעונות   ,"507-0181636

2014 של תכנית תא/3422,  1 לשנת  אביב-יפו, שינוי מס' 
מכללת אייזנברג.

המכללה  שטח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
ידי הרחובות עזה,  האקדמית תל–אביב-יפו המתוחם על 
רבנו ירוחם, חבר הלאומים, מדרש תנחומא והכוזרי - גוש 
7024 מוסדר, ח"ח 189; גוש 7076 מוסדר, ח"ח 73; גוש 7089 

מוסדר, חלקה 18 בשלמותה, ח"ח 12, 17, 19, 20, 22. 25.

מטרת התכנית: תוספת מבנים למעונות סטודנטים בשטח   
הלימוד  כיתות  מבני  על  נוסף  תל–אביב-יפו,  מכללת 
הקיימים  המכללה  בשטח  וההוראה  המחקר  ומעבדות 
תכנית  שינוי  בנייה,  שטחי  תוספת  בלא  והמתוכננים, 
מעונות  מבני  את  שתכלול  כך  המכללה  של  הבינוי 

הסטודנטים.

חבר  לרח'  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הלאומים מ–30 מ' ל–12.7 מ'; ב( שינוי קו בניין לרח' עזה 
מ–25 מ' ל–0 מ'; ג( שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי 

או עיצוב אדריכליים של המכללה.

ג( שינוי בקווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
3.8.2012 ובילקוט הפרסומים 6492, התשע"ג, עמ' 755.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה בית שמש, רח' נחל שורק 10, רמת בית שמש, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-9900777 טל' 
ירושלים,   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
טל' 02-6290222, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

משה אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש  

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
גבעת  מושב   ,301 במגרש  בניין  קווי  שינוי  מי/151-0065656", 

יערים, שינוי לתכניות מי/200, מי/במ/660.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת יערים - גוש 
מתכנית  בשלמותו   301 מגרש  בשלמותה;   44 חלקה   ,29848

במ/660; שטח התכנית: 500.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16.8.2013 ובילקוט הפרסומים 6655, התשע"ג, עמ' 7927.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מטה יהודה, מרכז אבן העזר, ד"נ שמשון, טל' 
02-9900947, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290200, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

משה דדון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מטה יהודה  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

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

במערכת  מס'  תא/מק/תא/מק/2494/1א",  מס'  "תכנית   )1(
המקוונת 507-0159293, תכנית איחוד וחלוקה צפון מערב 

קרית שלום.

תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,120-81 חלקות  מוסדר,   6969 גוש   - לבון  פנחס  רח' 
חלקות  מוסדר,   6970 גוש   ;32 ח"ח  בשלמותן,   133-126
71-47, 81-74, 87, 93, 110, 113 בשלמותן, ח"ח 96, 109; 
ח"ח  בשלמותן,   22  ,12  ,7-1 חלקות  מוסדר,   6984 גוש 
 ,64  ,47-41 7063 מוסדר, חלקות  85; גוש   ,75  ,15  ,11-8
65 בשלמותן, ח"ח 40, 48; גוש 7065 מוסדר, ח"ח 46, 48; 
גבולות התכנית: צפון מערב קרית שלום - בצפון דרך 
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רשאי  מעוניין  וכל  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עופר בוזי  
יושב ראש הוועדה המקומית 	

לתכנון ולבנייה אור יהודה-אזור 	

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' בב/מק/3231

 שם התכנית: תוספת דירת גג לבניין קיים, 
רח' אמרי חיים 1

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון 
בב/ מס  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז  ולבנייה 

מק/3231", שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/מק/105/פ.

אמרי  רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חיים 1 - גוש 6190, חלקה 106; שטח התכנית: 564 מ"ר.

מטרת התכנית: תוספת דירת גג בבניין קיים על ידי הפיכת 
חדרי גג בהיתר ליח"ד, בלא תוספת שטח עיקרי.

גג(  )דירת  יח"ד  עיקרי הוראות התכנית: א( תותר תוספת 
בלא  נפרדת,  ליח"ד  קיימים  גג  חדרי   2 הפיכת  ידי  על  אחת 
תוספת שטחים עיקריים; ב( שטח דירת הגג לא יפחת מ–70 מ"ר 
בתוספת  הגג,  חדרי  ויורכב משטחם המותר של  עיקרי(  )שטח 
שטחים שניתן לנייד מקומות המגורים בבניין; ג( כל ההוראות 
של תכנית בב/מק/105/פ יחולו על דירת הגג, למעט השינויים 
המוצעים בתכנית זו; ד( לא תותר חלוקת דירת הגג וזו תהיה 
הגג;  לדירת  מעל  גג  חדרי  בניית  תותר  לא  ה(  ניכרת;   סטייה 
ו( הבינוי הסופי של דירת הגג יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה, 
התאמה  חזיתות,  ציפוי  הגמר,  חומרי  עיצובו,  בדבר  לרבות 
גישה  שתהיה  כך  תתוכנן  הגג  דירת  ז(  וכדו';  הקיים  לבניין 
עם  יתואם  והנושא  וכדו'(  )לדודים  בגג  המשותפים  לשטחים 

מה"ע בהיתר הבנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
הוועדה  יומצא למשרדי  03-5776579. העתק ההתנגדות  טל' 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך בגין 125, תל אביב. 

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
ידי  על  חתום  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 
ובהתאם  היא מסתמכת  עו"ד המאמת את העובדות שעליהן 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 
לציין  יש  וכן  עבודתו(, התשמ"ט-1989,  וסדרי  חוקר  סמכויות 

טלפון וכתובת מדוייקת של המתנגד.

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  

במשרדי  תשלום,  בלא  בתכניות  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
 ,68 גוריון  בן  שד'  העיר,  תכנון  אגף  ארכיון  ההנדסה,  מינהל 
ב',  א',  בימים  אביב,  תל   ,03-5217158 טל'   ,310 חדר  ג',  קומה 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל   ,13.00-8.00 ה', בשעות  ג', 
וכן  תכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 

הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית האמורה.
כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

דורון ספיר  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

מרחב תכנון מקומי אור יהודה-אזור

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
מס' מאא/מק/1092", שינוי לתכניות מאא/100, מאא/7, מאא/

מק/1015, כפיפות לתכניות מאא/מק/1018, תמא/2/4.

אזור  יהודה,  אור  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
תעשייה דרומי, רח' חטיבת אלכסנדרוני )המלכים(, מס' 1, 3, 5 
 127  ,88 חלקות   ,6508 גוש   - והחרושת  העבודה  הרחובות  בין 

בשלמותן.

הבעלים.  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרות 
קווי  שינוי  ב(  הקיימים;  ולמבנים  לבעלויות  החלוקה בהתאם 
הבניין; ג( שינוי הוראות התכסית; ד( שינוי הגובה המרבי של 
הבניין מ–12 מ' ל–17.50 מ'; ה( פתיחת שער נוסף לשם הסדרת 

כניסות ויציאות למוסך וולוו.

למגרשים  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בשטח;  הקיימים  ובעלויות  בניינים  המשקף  לתשריט   בהתאם 
תחתי  בניין  לקו  הגדרה  תוספת  בניין,  קווי  בדבר  הוראות  ב( 
מ'; תא שטח  יותר מ–7  ולא  קומת הקרקע  בגובה  בנייה  בעבור 
 100: 1( שינוי קו בניין קדמי צפוני למגרש תא שטח 100 מ–5 מ' 
 ל–4 מ' לאחר הפקעה; 2( קו בניין צדי דרומי יהיה 6 מ' במקום 4 מ'; 
3( קו בניין תחתי מערבי יהיה 0 מ' במקום 4 מ'; תא שטח 101: 
 שינוי קווי בניין לחלק הדרומי של מגרש תא שטח 101 כדלקמן:
1( קו בניין צדי צפוני יהיה 0 מ' ל–4 מ'; 2( קו בניין צדי דרומי יהיה 
מ–0 מ' ל–4 מ'; 3( קו בניין אחורי מערבי יהיה 6 מ' במקום 4 מ'; 
4( קו בניין תחתי מערבי יהיה 0 מ' במקום 4 מ'; תא שטח 102: קו 
בניין צדי צפוני יהיה 0 מ' במקום 4 מ'; ג( שינוי הוראות תכסית 
הקרקע  בקומת  מ–40%  וולוו  מתחם   -  302 שטח(  )תא  למגרש 
ל–65%, בלא שינוי בזכויות הבנייה המאושרות; ד( פתיחת שער 
נוסף למגרש )תא שטח( 302 - מוסך וולוו, ושינוי הסדרי התנועה 
ובהתאם  והתמרור,  התנועה  בנספח  כמפורט  המגרש,  בתוך 

לשלבים המופיעים בנספח התנועה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19.3.2013 ובילקוט הפרסומים 6614, התשע"ג, עמ 5552.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
הוועדה  במשרדי  וכן  יהודה-אזור,  אור  ולבנייה  לתכנון 
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שעות קבלת קהל: בימים ג', ה', בשעות 12.00-8.30, ביום ב', 
לעיין בתכנית המופקדת  ניתן  18.00-16.00. לחלופין,  בשעות 
באתר עיריית הרצליה לפי הנחיות לצפייה במסמכי התכנית 
1( היכנסו לאתר  הסרוקים באתר האינטרנט העירוני שלהלן: 
http://www.herzliya.muni. בכתובת:  העירוני  האינטרנט 

לבחור  יש  ימין,  שבצד  המהירים  הקישורים  בעמודת   )2  ;il
בקישורית מידע הנדסי; 3( בסרגל הקישורים שבחלקו העליון 
של הדף, יש לבחור בקישורית תכנון עיר; 4( בסרגל הקישורים 
5( בשדה  בניין עיר;  יש לבחור בקישורית תכנית  ימין  שבצד 
ולאחר מכן ללחוץ על  יש לכתוב הר/מק/2210  מספר תכנית 
הצג; 6( יש ללחוץ על הקישור שמימין לתכנית הר/מק/2210; 
7( בדף זה מידע כללי על התכנית. יש לרדת עד לתחתית הדף, 

שם תמצאו קישורים למסמכי התכנית הסרוקים.

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

הרצליה, רח' סוקולוב 22, ת"ד 1, הרצליה.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
משה פדלון  

יושב ראש הוועדה המקומית 	
לתכנון ולבנייה הרצליה 	

מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
ח/מק/117", שינוי לתכניות ח/3/1, ח/8/1, ח/15/1, ח/3/300/ג, 
ח/1,  תמא10/ד/10,  תמא34/ב/4,  תמא2/4,  לתכניות  כפיפות 

ח/23/1, ח/167, ח/167/א.

אילון,  קרית  שכ'  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גבולות  במלואן;   169  ,163 חלקות   ,6871 גוש   - ברקת  מתחם 
התכנית: ממזרח - רח' פנחס אילון, ממערב - מגורים, מצפון - 

מגורים, מדרום - יחידה מסחרית, חולון.

מבנים  בייעוד  מגרש  גבולות  שינוי  התכנית:  מטרת 
ומוסדות ציבור, בהתאם לתכנית הבינוי של מתחם החינוך.

תחום  בכל  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
שינוי  ג(  בניין;  בקווי  שינוי  ב(  הבעלים;  כל  בהסכמת  התכנית 

בהוראות הבינוי; ד( תנאים למתן היתרי בנייה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16.3.2012 ובילקוט הפרסומים 6404, התשע"ב, עמ' 3514.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה חולון, בניין העירייה, רח' ויצמן 58, קומה 9, טל' 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,03-5027222
טל'   ,67012 125, תל–אביב-יפו  בגין  רח' מנחם  מחוז תל אביב, 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,03-7632588

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  

מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
גב/מק/588", שינוי לתכנית מיתאר גב/53 על שינוייה, כפיפות 
גב/מק/258/ו,  גב/353/ד,  גב/406,  גב/385,  גב/258/א,  לתכניות 
גב/מק/353/ה, גב/מק/2002, גב/353/ו, גב/מק/503, גב/מק/550, 

גב/210, תמא38/3.

רח'  גבעתיים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בורוכוב 50 - גוש 6167, חלקות 382, 383 בשלמותן.

מטרת התכנית: איחוד חלקות 382 ו–383 בגוש 6167 למגרש 
לתכניות  בהתאם  לדרך  שטח  רצועת  והפקעת  אחד,  מגורים 

המאושרות.

המגורים  חלקות  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
רצועת תא שטח מס'  ב( הפקעת   ;3 מס'  ו–383 לתא שטח   382
זכויות  ג(  גב/210;  לתכנית  בהתאם  בורוכוב  רח'  להרחבת   2
מגורים  לאזור  בהתאם   )1 כדלקמן:   3 מס'  שטח  בתא  הבנייה 
א-2 בתכנית גב/מק/2002 שטח עיקרי מגודל תא שטח 3. שטחי 
עיקרי  שטח  תוספת   )2 גב/מק/2002;  לתכנית  בהתאם  שירות 
בהתאם לתכניות התקפות ערב אישור תכנית זו; ד( קווי הבניין 

בהתאם למסומן בתשריט התכנית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.2.2013 ובילקוט הפרסומים 6565, התשע"ג, עמ' 3603.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה גבעתיים, רח' שינקין 2, גבעתיים, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

רן קוניק  
                                                 יושב ראש ועדת המשנה
                                                לתכנון ולבנייה גבעתיים

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון  ולבנייה הרצליה 
הר/מק/2210",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 
שינוי לתכניות הר/253/א, הר/270, הר/363, כפיפות לתכניות 
הר/ הר/מק/2000/א/3,  הר/2000/מ,  הר/2000/ב,  הר/2000/א, 

מק/2000/מב, הר/מק/2000/מע, תממ/5.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה, רח' שלמה 
המלך 2 - גוש 6667, חלקה 72.

מטרות התכנית: א( תכנית לאיחוד וחלוקת מגרשים בלא 
הסכמת בעלים; ב( שינוי צורת הסובה בקצה הצפוני של רח' 

שלמה המלך + שינוי קווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי צורת הסובה בקצה הצפוני 
של רח' שלמה המלך + שינוי קווי בניין.

הוועדה  במשרדי  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה, מחלקת תכנון עיר, בניין 
לב העיר, קומת ביניים, חדר מס' 15, רח' סוקולוב 22, הרצליה, 



4733 ילקוט הפרסומים 6780, ב' בניסן התשע"ד, 2.4.2013 

הקיימים  הבניינים   2 הריסת  ולאחר  ו–8א(   8 הגת  )רח' 
קרקע  קומת  מעל  קומות   8 בן  מחוזק  חדש  בניין  בניית 
וקומה תשיעית חלקית. התכנית נערכת בהתאם לסעיף 23 

לתמא38.

עיקרי הוראות התכנית: במקרה של הריסת הבניין והקמת   
חלקות  איחוד  א(  האלה:  ההוראות  יחולו  חדש  בניין 
בהסכמת הבעלים; ב( התרת תוספת 2 קומות שהיה ניתן 
לבקש בהקלה )סך הכל גובה הבניין 8 קומות מעל קומת 
את  כוללת  זו  תכנית  ג(  חלקית(;  תשיעית  וקומה  הקרקע 
לאשר  שניתן  הבנייה  זכויות  ותוספת  הקומות  תוספת 
בהקלה(;  לבקש  היה  )ניתן  תיקוניה  על  לתמא38  בהתאם 
ד( תותר העברת שטחי בנייה בין הקומות השונות בבניין; 
סך  הגדלת  בלא  יח"ד,   36 עד  יח"ד  מס'  הגדלת  תותר  ה( 
כל השטחים למטרות עיקריות בלי לגרוע מתכולת תכניות 

קיימות על המגרש.

לתכניות  שינוי  רג/506-0135400",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
340/ג/15,  340/ג/1,  340/ג,  לתכניות  כפיפות   ,821  ,340
מק/340/ג/10,  340/ג/36,  340/ג/31,  340/ג/3,  340/ג/21, 
מק/340/ג/12, מק/340/ג/17, מק/340/ג/19, מק/340/ג/2/3, 

מק/340/ג/26.

שז"ר  רח'  גן,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
התכנית:  גבולות  בשלמותה;   155 חלקה   ,6179 גוש   -  17
מצפון - רח' שז"ר 7, גוש 6179, חלקה 150, מדרום - רח' 
שז"ר 19, גוש 6179, חלקה 156, ממערב - רח' שז"ר 15, גוש 
6179, חלקה 154 וקצה רח' שז"ר )דרך בלא מוצא(, ממזרח - 
שצ"פ בסוללת הגינון הניצב לצד כביש גהה )כביש מס' 4(.

בניין הקבועים בתכנית;  בקווי  א( שינוי  מטרות התכנית:    
ב( קביעת הוראות לבניית בריכת שחייה וחדר מכונות.

קדמי-מקומי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בניין  קו  שינוי  ב(  בתשריט;  המצוין  לפי  מ'  ל–2.3  מ'  מ–4 
המצוין  לפי  מ'  ול–1.9  מ'  ל–1  מ'  מ–4  דרומי-מקומי  צדי 
מ'  מ–4  צפוני-מקומי  צדי  בניין  קו  שינוי  ג(   בתשריט; 
ל–1 מ' לפי המצוין בתשריט, לצורכי הקמת בריכת שחייה; 
לפי  מ'  ול–4.2  מ'  ל–0.0  מ'  מ–8  אחורי  בניין  קו  שינוי  ד( 
שבו  במקרה   - התכלות  הוראות  ה(  בתשריט;  המצוין 
ייהרס המבנה תתכלה התכנית וקווי הבניין יחזרו למצבם 

הקודם, כלומר 4 מ' לחזית ולצדדים ו–8 מ' לאחור.

רג/506-0152165",  מס'  תמא38  לפי  מפורטת  "תכנית   )4(
מק/340/ג/11,  340/ג/3,  340/ג,   ,340 לתכניות  שינוי 
340/ג/1/3,  340/ג/1,   ,126 לתכניות  כפיפות  מק/340/ג/33, 
340/ג/15, 340/ג/21, 340/ג/30, 340/ג/31, מק/340/ג/1/11, 
מק/340/ מק/340/ג/2/3,  מק/340/ג/19,  מק/340/ג/17, 
ג/21/א, מק/340/ג/21/ב, תמא/2/38, תמא/3/38, תמא/38.

רח' איתמר  גן,  ומקומם: רמת  השטחים הכלולים בתכנית   
4 - גוש 6206, חלקות 145, 146 בשלמותן; גבולות התכנית: 
רח'   - ו–154(, ממזרח   153 )חלקות   2 רח' איתמר   - מצפון 
 147 )חלקות   6 רח' איתמר  155(, מדרום -  )חלקה   3 הנהר 
ו–148(, ממערב - רח' איתמר )חלקה 138(. כל החלקות בגוש 

.6206

תכניות  מתוקף  בנייה  זכויות  מימוש  התכנית:  מטרת   
על  ורג/340/ג/30  תמא/38  לרבות  במגרש,  החלות 
להוראות  בהתאם  נערכה  זו  תכנית  ורג/126.  תיקוניהן, 

סעיף 23 לתמא38.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

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

ולבנייה מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:

רג/ לתכניות  שינוי  רג/מק/1112/ג",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
מק/1112/ב, רג/1112, רג/340, רג/340/ג, כפיפות לתכניות 
רג/340/ג/15,  רג/340/ג/7,  רג/340/ג/1/3,  רג/340/ג/3, 
רג/מק/340/ג/1/16,  רג/מק/340/ג/16,  רג/מק/340/ג/17, 

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

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

ממערב - חלקות 368, 369, 388 בגוש 6205.

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

הבנייה המאושרות.

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

הפונקציות שבמרפסת שירות ובכלל זה תליית כביסה.

שינוי  רג/מק/1620",  מס'  תמא38  לפי  מפורטת  "תכנית   )2(
340/ג/1/3,  340/ג/3,  340/ג/1,  340/ג,   ,340 לתכניות 
340/ג/1/11,  340/ג/11,  340/ג/9,  340/ג/6,  340/ג/2/3, 
כפיפות  340/ג/38,  340/ג/30,  340/ג/21/א,  340/ג/21, 
לתכניות 340/ג/15, 340/ג/17, 340/ג/19, 340/ג/33, תמא38 

על תיקוניה.

הגת  רח'  גן,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גבולות  בשלמותן;   498  ,497 חלקות   ,6125 גוש   - ו–8א   8
ו–464   463 חלקות   - ממזרח  הגת,  רח'   - מצפון  התכנית: 
בגוש 6125, רח' הגת 10 ו–12, מדרום - חלקות 157 ו–158 
בגוש 6125, רח' הרא"ה 37 ו–39, ממערב - חלקות 488 ו–489 

בגוש 6125, רח' הגת 6 ו–6א.

בנייה  זכויות  לממש  היכולת  את  לשפר  התכנית:  מטרת   
מאושרות לפי תכניות תקפות, כולל תמא38 ורג/340/ג/30 
על תיקוניהן, על ידי: איחוד חלקות 497 ו–498 בגוש 6125 
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הבנייה  זכויות  ותוספת  הבנייה  קווי  הרחבת  הקומות, 
שניתן לאשר בהתאם לתמא/38 על תיקוניה.

"תכנית מפורטת לפי תמא38 מס' רג/506-0166546", שינוי   )6(
340/ג/2/3,  340/ג/11,  340/ג/30,  340/ג/1/3,  לתכניות 
לתכניות  כפיפות  תיקוניה,  על   340 340/ג/6,  340/ג/38, 
340/ג/19,  340/ג/17,  340/ג/10,  340/ג/21,  340/ג/15, 
לתכנית  ביטול  תמא3/38,  340/ג/21/ב,  340/ג/21/א, 

340/ג/33.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' הרצל 19 -   
גוש 6126, חלקה 603; גבולות התכנית: ממזרח - רח' הרצל, 
מדרום - חלקה 15 בגוש 6126 )רח' הרצל 13, רח' קריניצי 33(, 
ממזרח - חלקה 258 בגוש 6126 )רח' שאנן 9(, מצפון - חלקה 

256 בגוש 6126 )רח' הרצל 21(.

בנייה  זכויות  לממש  היכולת  את  לשפר  התכנית:  מטרת   
מאושרות לפי תכניות תקפות, לרבות תמא38 ורג/340/ג/30  
על תיקוניהן במגרש בנייה ברח' הרצל 19, רמת גן, ולאשר 
בניין מגורים חדש, הקמה של  ובניית  קיים  הריסת מבנה 
קומה נוספת וקומת גג חלקית, שינוי קווי בנייה והתכסית 

המותרים. התכנית נערכת בהתאם לסעיף 23 לתמא38.

עיקרי הוראות התכנית: א( התרת הקמת קומה נוספת, סך   
8 קומות + קומה תשיעית חלקית מעל קומת קרקע  הכל 
וקומת מרתף תת"ק; ב( שינוי קווי בנייה כדלקמן: קו בניין 
מ–3.5  מערבי  צדי  בניין  קו  מ',  ל–1.1  מ'  מ–2.5  לרח'  קדמי 
מ' )במימוש רג/מק/340/ג/11( ל–3 מ', קו בניין צדי מזרחי 
מ–3.5 מ' )במימוש רג/מק/340/ג/11( ל–1 מ', קו בניין אחורי 
גבול  מ' בלא שינוי, תותר בליטת מרפסות קדמיות עד   5
מגבול  מ'   3 עד  אחוריות  מרפסות  בליטת  תותר  המגרש, 
לפי  שיידרש  ככל  לחניון  מרתפים  בניית  תותר  ג(  מגרש; 
תקן חניה בעת מתן היתר, לרבות בניית קלונסאות דיפון 
מס'  הגדלת  ד(   ;604 חלקה  גבול  לאורך  מגרש  לקו  מעבר 
יחידות הדיור עד 20, בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות 
הקומות  בין  בנייה  שטחי  העברת  תותר  ה(  עיקריות; 
הקומות,  תוספת  את  כוללת  זו  תכנית  ו(  בבניין;  השונות 
הרחבת קווי הבנייה ותוספת זכויות הבנייה שניתן לאשר 
בהתאם לתמא38 על תיקוניה, והיא נערכת בהתאם לסעיף 
23 לתמ"א; ז( תותר הגבהת גדרות במידת הצורך בתיאום 
בקומה  בנייה  תכסית  תותר  ח(  העיר;  אדריכל  ובאישור 
תשיעית עד 85% משטח קומה טיפוסית ויותרו בה בניית 
חניה  מכפילי  יותרו  ט(  מ"ר;   60 המינימלי  ששטחם  יח"ד 

תת–קרקעיים בגבולות קו בניין תת–קרקעי.

רג/506-0175240",  מס'  תמא38  לפי  מפורטת  "תכנית   )7(
מק/340/ג/2/3,  340/ג/3,  340/ג/1/3,   ,340 לתכניות  שינוי 
כפיפות  מק/340/ג/38,  מק/340/ג/21/ב,  מק/340/ג/21/א, 
340/ג/30,  340/ג/21,  340/ג/15,  340/ג/1,  340/ג,  לתכניות 
מק/340/ג/1/11, מק/340/ג/1/16, מק/340/ג/11, מק/340/ג/16, 
ביטול  מק/340/ג/6, תמא/3/38,  מק/340/ג/19,  מק/340/ג/17, 

לתכנית מק/340/ג/33.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' דרך אבא   
הלל 51, 53 - גוש 6206, חלקות 23, 24 בשלמותן; גבולות 
התכנית: מדרום מזרח - דרך אבא הלל, מדרום מערב - 
חלקה 22 )דרך אבא הלל 49(, מצפון מערב - חלקה 39 )רח' 
אסף 22( ו–40 )רח' אסף 20(, מצפון מזרח - חלקה 139 )דרך 

אבא הלל 55(. כל החלקות בגוש 6206.

עיקרי הוראות התכנית: במקרה של הריסת הבניין והקמת   
בניין חדש יחולו ההוראות האלה: א( הקמת מבנה מגורים 
על  ורג/340  תמא/38  ובכללן  תקפות,  תכניות  לפי  חדש 
תיקוניהן ורג/126, תוך מיצוי זכויות הבנייה מתוקף תכניות 
תקפות,  בתכניות  לקבוע  מעבר  קומה  הוספת  ב(  אלה; 
קומת  מעל  חלקית  גג  וקומת  קומות   8 בניית  שתותר  כך 
קרקע ומעל 2 קומות מרתף; ג( שינויים בקווי הבניין: 1( קו 
בניין קדמי לרח' איתמר בלא שינוי - 2 מ'; 2( שינוי קווי 
 בניין צדיים ל–2.7 מ'; 3( שינוי קו בניין אחורי של המגרש 
ל–3 מ'; 4( הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין קדמי עד 1.2 מ' 
)לפי תקנות בנייה במרווחים, סעיף 4.03(; ד( מספר הדירות 
המוצע בתכנית הוא 24 לפי תכניות תקפות; ה( ניוד שטחי 
שינויים  ו(  בבניין;  השונות  הקומות  בין  עיקריים  בנייה 

בעיצוב ובינוי אדריכליים.

רג/506-0163469", שינוי  לפי תמא38 מס'  "תכנית מפורטת   )5(
לתכניות 340, 340/ג, 340/ג/1, 340/ג/21, 340/ג/3, 340/ג/30, 
מק/340/ג/11, מק/340/ג/2/3, מק/340/ג/21/א, מק/340/ג/38, 
340/ג/15,  340/ג/1/3,   ,126 לתכניות  כפיפות  מק/340/ג/6, 
תמא/2/38,  מק/340/ג/19,  מק/340/ג/17,  מק/340/ג/1/11, 

תמא/3/38, תמא38, ביטול לתכנית מק/340/ג/33.

רח' איתמר  גן,  ומקומם: רמת  השטחים הכלולים בתכנית   
16 - גוש 6206, חלקה 43 בשלמותה; גבולות התכנית: שכ' 
חרוזים, מדרום מזרח - רח' אסף, מדרום מערב- חלקה 44 
)רח' אסף 7(, מצפון מערב - חלקה 52 )רח' יואב 10, פינת 

רח' איתמר 14(.

בנייה  זכויות  למימוש  האפשרות  שיפור  התכנית:  מטרת   
לפי תכניות תקפות, ובכללן תמא/38 ורג/340 על תיקוניהן 
 ,9 ורג/126, במגרש בנייה ברח' איתמר 16, פינת רח' אסף 
בניין  ובניית  הקיים  הבניין  הריסת  של  ובמקרה  גן,  רמת 
חדש יש לאפשר בניית קומה נוספת, הרחבה של התכסית 
והחלת  המותרים  הבניין  קווי  שינוי  ידי  על  המותרת 

הקלות. תכנית זו נערכה לפי סעיף 23 לתמא/38.

הבניין  הריסת  של  במקרה  התכנית:  הוראות  עיקרי   
 הקיים ובניית בניין חדש במקומו יחולו ההוראות האלה: 
ורג/340/ג/30  תמא/38  לפי  חדש  מגורים  בניין  הקמת  א( 
מתוקף  הבנייה  זכויות  מיצוי  תוך  ורג/126,  תיקוניהן,  על 
תכניות מאושרות; ב( בניית קומה מעבר לקבוע בתכניות 
תקפות, ובסך הכל 8 קומות מעל קומת קרקע + קומת גג 
ג( שינוי קווי  ו–3 קומות מרתף;  חלקית בשיעור של 80%, 
הבניין בהתאם לתמא38: קו בניין קדמי לרח' אסף - 2 מ', 
קו בניין קדמי לרח' איתמר 1.6 מ', קווי בניין צדיים - 3 מ' 
הבניין  מקו  מ'   1 עד  של  בשיעור  ממ"דים  הבלטת  )תותר 
המערבי ובאורך שלא יעלה על 30% מאורך החזית באופן 
0, בכפוף  לקומות מרתף בתת–הקרקע  בניין  קווי  מצטבר(. 
 1 של  נסיגה  הקרקע  בקומת  רג/מק/340/ג/17,  להוראות 
לרח' איתמר לאורך מרבית החזית;  מ'  ו–1.4  לרח' אסף  מ' 
מס'  ה(  תמא/3/38;  לפי  עמודים  קומת  סגירת  התרת  ד( 
הדירות המבוקש הוא 30, לפי תכניות תקפות; ו( בניית 3 
במקרה  רג/מק/340/ג/2/3,  להוראות  בכפוף  חניה  מרתפי 
מרתף  גובה  יותר  אוטומטיים  חניה  במיתקני  שימוש  של 
פתרון  של  במקרה  העיר.  מהנדס  באישור  מ'  מ–3.5  גדול 
חניה במיתקן אוטומטי - תוספת קומות וגובה מרתף לצורך 
מימושו לא ייחשב סטייה ניכרת; ז( תותר הקמת יח"ד בלא 
יותר  ח(  כביסה;  לתליית  לפתרון  בכפוף  שירות  מרפסת 
זו כוללת את תוספת  ט( תכנית  בין הקומות;  זכויות  ניוד 
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ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11.7.2013 ובילקוט הפרסומים 6683, התשע"ד, עמ' 953.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אביבית מאור- נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית 	

לתכנון ולבנייה רמת גן 	

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מיתאר  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
354-0127167", שינוי לתכנית מיתאר ען/125, באקה אל גרבייה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באקה אל גרבייה - 
גוש 8763, חלקות 56, 57 בשלמותן, ח"ח 48, 54, 55; גוש 8774, 

ח"ח 53-50, 67.

הסכמה;  בלא  חדשה  חלוקה  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב( שינוי בקווי בניין למבנים קיימים; ג( שינוי של הוראות בדבר 

בינוי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7.8.2013 ובילקוט הפרסומים 6655, התשע"ג, עמ' 7932.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  עירון,  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה מחוז חיפה, רח' פלי"ם 15א, חיפה, טל' 04-8633448, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מוחמד סובחי גבארין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון  

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הכנת תכנית
התכנון  לחוק   77 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  בהכנה  "תכנית  הכנת  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
ש/מק/1025/ב", וקביעת תנאים למתן היתר לפי סעיף 78 לחוק 

התכנון והבנייה.

בנוי  שטח  פרדיס,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 11289  ,11288  ,11286-11277  ,10964  ,10937 גושים   - וצפוף 

בשלמותם.

השינויים המוצעים: לא יינתנו היתרי בנייה למבנים קיימים, 
אלא אם כן התקיימו התנאים המפורטים להלן:

ש/מק/1025/א,  ש/391,  בתכניות  כאמור  קיים,  מבנה  א( 
המאושרות,  התכניות  להלן  השונים,  ותיקוניה  ש/1025/ב 
הוא מבנה העשוי מבנייה קשיחה והמשמש לתכלית עיקרית 
שניתן  עיקרית  למטרה  המשמש  עיקרי  מבנה  כל  או  בלבד 
להסיבו למבנה קשיח; ב( היתרי בנייה למבנים קיימים כאמור 

תמא/38  מתוקף  זכויות  מימוש  א(  התכנית:  מטרות   
בניין  והקמת  חלקות  באיחוד  תיקוניהן  על  ורג/340/ג/30 
חדש במקום שני מבנים קיימים שייהרסו ברח' אבא הלל 
51, 53, רמת גן; ב( תכנית זו נערכה בהתאם להוראות סעיף 

23 לתמא38.

יחולו  מחדש  ובנייה  בהריסה  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בניין חדש  ב( הקמת  א( איחוד חלקות;  ההוראות האלה: 
קרקע  קומת  מעל  חלקית,  גג  קומת   + קומות   19 בגובה 
גבוהה ומעל עד 5 קומות מרתפי חניה, בהתבסס על זכויות 
בנייה קיימות, בלא שינוי מתכניות שבתוקף, ולפי סעיפי 
צדיים  בניין  קווי   )1 בניין:  בקווי  שינוי  ג(  האלה:  החוק 
לבניין החדש - 6 מ' עם הבלטת מרפסות נקודתית בשיעור 
בניין לדרך  קו   )3 מ';   4  - בניין אחורי  קו   )2 מ',   2 של עד 
בינוי  בדבר  הוראות  שינוי  ב(  שינוי;  בלא   0  - הלל  אבא 
ניוד  המבנה,  גובה  קביעת  ובכללן  אדריכליים,  עיצוב  או 
זכויות בנייה; ג( מס' יחידות הדיור בתכנית הוא 79 יח"ד, 
כהקלה,  לבקשו  שניתן  עניין  כל  ד(  תקפות;  תכניות  לפי 
ובכלל זה: 1( פטור ממרפסות שירות בתנאי פתרון לתליית 
בריכת  הקמת   )3 לחניה;  מרתף  קומת  הוספת   )2 כביסה; 

שחייה פרטית על הגג לטובת דירות הגג.

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

תל אביב.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
רג/מק/1608", שינוי לתכניות 340, 766, כפיפות לתכניות 340/ג, 

340/ג/21, במ/1003/3.

פנחס  רח'  גן,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רוטנברג 84 - גוש 6181, חלקה 575 בשלמותה; גבולות התכנית: 
מצפון - חלקה 572 ורח' פנחס, ממזרח - חלקות 573 ו–574 ורח' 

בן אליעזר, מדרום - שצ"פ, ממערב - שטח מ. ציבור )חניה(.

מ–5  במבנה,  דיור  יחידות  תוספת  א(  התכנית:  מטרות 
יחידות דיור ל–8 יחידות דיור, הגדלת מספר יחידות דיור בלא 
הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות; ב( שינוי בקו בניין 

בחלקו המזרחי של המבנה, שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת הגדלה של מס' יחידות 
רג/ ותכנית  רג/766  לפי הוראות תכנית  דיור  יחידות  ל–8  דיור 
במ/1003/3, בלא תוספת שטחי בנייה עיקריים בתכנית; ב( שינוי 

בקווי בניין בתכנית בצדו המזרחי של המבנה מ–8 מ' ל–6.80 מ'.
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מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  השרון  הוד  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
423-0134130, הר/מק/17/600/א/46", שינוי לתכניות הר/1/302, 

הר/3/302, הר/במ/600, הר/17/600/א/4, הר/1002.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רח' קיבוץ 
גלויות 22 - גוש 6653, חלקה 70.

תוספת שטח  ב(  דיור;  יחידת  תוספת  א(  מטרות התכנית: 
הוראות  בדבר  שינוי  ד(  בניין;  קו  שינוי  ג(  בהקלה;  עיקרי 6% 

עיצוב ובינוי אדריכלי; ה( הרחבת דרך קיבוץ גלויות.

עיקרי הוראות התכנית: א( תוספת יחידת דיור, ובסך הכל 
יותרו 2 יח"ד בחלקה; ב( תוספת שטח עיקרי של )6%( - 48.84 
מ"ר במסגרת הקלה, נוסף על )25%( - 203.5 מ"ר מותרים, ובסך 
הכל 252.34 מ"ר שהם 31% משטח החלקה; ג( שינוי בקו בניין 
קדמי מ–6 מ' ל–5 מ'; ד( שינוי בקו בניין אחורי מ–8 מ' ל–5 מ'; 
לגובה   0.00 מגובה   - מ'  מ–1.50  אנגלית  חצר  עומק  שינוי  ה( 
רצפת המרתף; ו( הרחבת דרך קיבוץ גלויות במטר אחד כמסומן 

בתשריט.

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

טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה כפר סבא ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' 4050124867".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' שח"ל 18 - 
גוש 6433, חלקה 137 בשלמותה.

מטרות התכנית: א( תוספת יחידות דיור; ב( הוספת זכויות; 
ב( שינוי בקווי בניין למרפסות ומסתורי כביסה.

עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת מס' יחידות דיור מ–4 
יחידות דיור ל–7 יחידות דיור; ב( תוספת 6% בזכויות הבנייה 

יותרו  דלעיל   1 שבסעיף  ההגדרה  ולפי  המאושרות  בתכניות 
אופי  את  משנים  שאינם  בתנאי  הקיימים  הבנייה  קווי  לפי 
המקומית;  הוועדה  דעת  לשיקול  ובכפוף  והסביבה   המקום 
ג( בנייה מעל קונטור מבנה קיים כאמור בסעיף 1 דלעיל ובלא 
בתנאי  יותרו  המאושרות  בתכניות  כאמור  בניין  מקווי  נסיגה 
שאינם משנים את אופי המקום והסביבה ובכפוף לשיקול דעת 
ייתנו היתרי בנייה למבנים קיימים  ד( לא  הוועדה המקומית; 
ולבנייה חדשה מעליהם והחורגים לתוך דרכים ושטחי ציבור; 
ה( עד לאישור התכנית שבהכנה, כל בנייה/או מתן היתר בנייה 
למבנה עזר ושירות שאינם תואמים להגדרת מבנה קיים יעמדו 

בהוראות תכנית ש/391 ויישמרו קווי הבניין שנקבעו בה.

תוקף ההודעה לשלוש שנים מיום הפרסום ברשומות.

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שומרון  ולבנייה 
מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' 353-0081356", שינוי 

לתכניות ש/11, ש/619.

גוש   - יעקב  זכרון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 11308, חלקה 123 בשלמותה; גבולות שטח התכנית: מצפון מזרח - 
כביש 11, רח' צופית, מצפון מערב - שד' יצחק רבין ושצ"פ, מדרום 

מזרח - רח' מתוכנן בלא שם, מדרום מערב - מגרש מגורים.

בתכנית  הבנייה  שטחי  חלוקת  שינוי  א(  התכנית:  מטרות 
בלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבנייה; ב( הגדלת 
למטרות  השטחים  כל  סך  הגדלת  בלא  הדיור  יחידות  מס' 

עיקריות.

הבנייה  שטחי  חלוקת  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בתכנית - המרת 1,420 מ"ר מסחר למגורים בלי לשנות את סך 
כל השטח הכולל המותר לבנייה; ב( הגדלת מס' יחידות הדיור 
כל  יח"ד בלא הגדלת סך  ל–42  יח"ד  יח"ד, מ–38  ב–4  בתכנית 

השטחים למטרות עיקריות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
המייסדים  רח'  שומרון,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6305522 טל'  יעקב,  זכרון   ,52
ולבנייה מחוז חיפה, שד'   למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

הפלי"ם 15, חיפה, טל' 04-8633448.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יוסף יהודה כהן  

יושבת ראש הוועדה המקומית 	
לתכנון ולבנייה שומרון 	
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מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' 420-0154385", שינוי 
לתכניות מיתאר מקומיות מד/20, מד/1/20.

מודיעין-מכבים- ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,196.480 :X רעות, מרכז עינב, אזור המלכה, קואורדינטות: ציר

ציר Y 643.900; גוש 5890, חלקות 9, 49 בשלמותן.

מטרת התכנית: ניוד זכויות בנייה ממגרש 111 למגרש 315 
באזור המלאכה.

עיקרי הוראות התכנית: א( העברת 250 מ"ר שטח עיקרי מעל 
מ"ר   130 ב( העברת   ;315 למגרש   111 הכניסה הקובעת ממגרש 

שטח ממגרש 111 למגרש 315.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. קבלת קהל במדור מידע 
למפורסם  בהתאם  או  מודיעין-מכבים-רעות,  עיריית  תכנוני, 
באתר העירייה. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני 
הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר 
 60 בתוך  להגיש התנגדות  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים 

בעיתונים, למשרדי עיריית מודיעין, ת"ד 1, טל' 08-9726058.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
חיים ביבס  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מודיעין  

מרחב תכנון מקומי נתניה

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

ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' נת/מק/31/401".  )1(

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

.58 ,57

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

לתכניות  שינוי  נת/מק/16/500",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
נת/7/400, נת/100/ש/1, נת/355.

נאות  שכ'  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הרצל, רח' משה גליקסון 4 - גוש 8267, ח"ח 809.

שינוי  ב(  בניין;  לקווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
על  במקום  החלקה  על  מבנים  שני  בניית  ידי  על  לבינוי 

קומת עמודים.

לתכניות  שינוי  נת/מק/58/553",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
נת/7/400, נת/100/ש/1.

העיר,  מרכז  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
רח' עמנואל מול 5 - גוש 8267, חלקה 649 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( תוספת קומה, מ–4 קומות על   
טכני;  גג   + עמודים  על  קומות  ל–6  גג  קומת   +  עמודים 
ב( תוספת שטחי בנייה; ג( שינוי לבינוי; ד( תוספת 2 יח"ד; 

ד( קביעת קווי בניין.

למרפסות  צפוני  קדמי  בניין  קו  קביעת  ג(  הדיור;  שיפור  בגין 
ולמרפסות גג 2.1 מ'; ד( קביעת קו בניין אחורי דרומי למרפסות 
ולמרפסות גג 4.6 מ'; ה( קביעת קו בניין צדי מזרחי למרפסות 
למרפסות  צדי  בניין  קו  קביעת  ו(  מ';   2.7 כביסה  ולמסתורי 

ומרפסות גג 3.1 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה )לידי מחלקת תכנון(, כפר סבא, רח' ויצמן 137, 
כפר סבא, טל' 09-7649177. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, 

רמלה, טל' 08-9270170.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יהודה בן חמו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה כפר סבא  

מרחב תכנון מקומי לוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
406-0130047 - לד/מק/24/425", רח' השקד 11, פיצול יחידת דיור 
1 קיימת בהיתר לשתי יחידות, שינוי לתכנית לד/1/425, כפיפות 

לתכניות לד/1000, לד/1004.

 - 11 רח' שקד  לוד,  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
גוש 5553, חלקה 13.

מטרת התכנית: הגדלת מספר יחידות הדיור, פיצול יחידה 
השטחים  כל  סך  הגדלת  בלא  לשתיים,  בהיתר  קיימת  אחת 

למטרות עיקריות.

ל–2  מ–1  הדיור  יחידות  הגדלת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
השטחים  כל  סך  הגדלת  בלא  בהיתר,  קיים  מגורים  במבנה 

למטרות עיקריות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14.1.2014 ובילקוט הפרסומים 6728, התשע"ד, עמ' 2751.

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

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יאיר רביבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה לוד  

מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  מודיעין  ולבנייה 
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מרחב תכנון מקומי ראש העין

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
שם התכנית: שכונת נתן )החורשים(

והבנייה,  התכנון  לחוק   109 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-1965, שהואצלה לי על ידי שר הפנים, אני מאשרת 
לתכנית  שינוי  רנ/מק/9/ב",  מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  את 

רנ/9/א, כפיפות לתכנית תמא/2/4.

מדרום  העין,  ראש  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מזרח לצומת קאסם - גוש 4252, ח"ח 9, 110, 120, 121, 123, 125, 
126; גוש 4253, ח"ח 199, 202; גוש 8866, ח"ח 46, 49; מגרשים: 
R8 ,R1 ,R15 ,R14 ,C2 ,P8-P6 ,P4 ,P1 ,28-24 ,19-1 בהתאם 

לתכנית רנ/9/ב.

מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
למעט  קרקע,  ייעוד  כל  של  הכולל  השטח  את  לשנות  בלי 
הגדלת דרכים ותוך הקטנת השטח המיועד למגורים; ב( שינוי 
בקו בניין; ג( שינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים; 
לחזית  המיועד  מ"ר   1,440 של  עיקרי  בנייה  שטח  העברת  ד( 
מסחרית ממגרשים המיועדים למגורים וחזית מסחרית אל תא 
שטח המיועד למסחר ותעסוקה; ה( שינוי בהוראות בדבר גודל 
שטח מגרש שמותר להקים עליו בניין; ו( הגדלת מספר יחידות 
הדיור, בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות ותוספת 

שטחי שירות; ז( שינויים הנובעים מכל האמור לעיל.

רות יוסף 	
יושבת ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז 	

מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
מס' 418-0128124 - רנ/מק/1/265", מגרש 210, מתחם A, שינוי 

לתכנית רנ/265/א.

 A השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין, מתחם
- גוש 5498, ח"ח 7.

מטרת התכנית: שינוי הוראות בינוי: א( תוספת קומה בחלק 
מהבניינים; ב( הקטנת מספר הבניינים; ג( קביעת מרחקים בין 
הבניינים; ד( קביעת קו בניין למרפסות זיזיות בקומה העליונה; 
המרתף  מקומת  שירות  זכויות  ניוד  בדבר  הוראות  קביעת  ה( 
מרפסות  לטובת  בנייה  זכויות  קביעת  ו(  העליונות;  לקומות 

זיזיות בהתאם לתקנות.

עיקרי הוראות התכנית: א( הפחתת מס' הבניינים במגרש 
5 מ–4 קומות   ,4  ,3  ,2 ב( הוספת קומה לבניינים מס'  מ–8 ל–7; 
ועוד קומת גג חלקית )סך הכל 5 קומות( ל–5 קומות ועוד קומת 
גג חלקית )סך הכל 6 קומות(; ג( תוספת זכויות למרפסות ביתיות 
ואחוזי  שטחים  )חישוב  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם 
דירות  הסדרת  ד(  התשנ"ב-1992;  ובהיתרים(,  בתכניות  בנייה 
ניוד שטחי שירות תת– הגן בקומת הקרקע; ה( הוראות בדבר 

קרקעיים אל מעל הקרקע בלי לשנות את סך שטחי השירות; 
ו( הגדלת תכסית קומת הגג החלקית ביחס לקומה שמתחתיה 
מ–60% ל–85%; ז( אישור הבלטת מרפסות זיזיות )כולל בקומת 
הגג החלקית( עד לקו בניין עילי, במידה של עד 1.60 מ' )שהם 

40% מקו הבניין הקדמי(.

ה',  ד',  א',  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
כל   .16.00 עד   12.00 משעה  ב',  וביום   ,11.30 עד   8.30 משעה 
את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין 
עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה, רח' הצורן 6, אזור התעשייה 
קרית ספיר, נתניה, טל' 09-8603170. העתק ההתנגדות יומצא 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

מוצקין 91, רמלה, טל' 08-9788444.
כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי נתניה

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

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

לתכניות  שינוי  נת/מק/554/ב/2",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
נת/554/ב, נת/554+הסבה, נת/7/400.

אזור  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
התעשייה קרית ספיר, קרית העסקים והטכנולוגיה, מדרום 
 ,7940 גוש   -  2 לכביש  וממזרח  החדש  לאיצטדיון  וממול 

ח"ח 21; מגרש לתכנית 1002 בשלמותו מתכנית 554/ב.

לשטחי  תעסוקה  שטחי  ניוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מסחר בלי לשנות את סך כל השטח המותר הכולל לבנייה; 
ב( שינוי לבינוי על ידי: 1( שינוי וקביעת הוראות התכנית 
בכל  מסחריים  שימושים  התרת   )2 ובינוי;  עיצוב  בדבר 
קומות הבניין של קומפלקס בתי הקולנוע; ג( ניוד שטחים 
עיקריים מהקומות העליונות למרתפים לשימוש המסחר; 
ד( שינוי תכסית המותרת מ–50% ל–66% )58% לבניין + 8% 

לגגונים וקולונדה(.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
21.6.2013 ובילקוט הפרסומים 6629, התשע"ג, עמ' 6887.

לתכניות  שינוי  נת/מק/32/760",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
נת/7/400, נת/3/348, נת/3/348/א, נת/3/348/א - הסבת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, אזור התעשייה   
קרית אליעזר, רח' הנגר 10, רח' הרכב 9 - גוש 8236, חלקות 

83-80 בשלמותן, ח"ח 119.

קווי  שינוי  ב(  חלקות;  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
8.2.2013 ובילקוט הפרסומים 6565, התשע"ג, עמ' 3607.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבנייה נתניה, רח' הצורן 6, אזור התעשייה קרית ספיר, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-8603170 טל'  נתניה, 
ולבנייה מחוז המרכז, רח' מוצקין 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

שמעון שר  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה נתניה  
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לתכנית  שינוי  רח/414-0133298",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רח/800/ב/38, כפיפות לתכניות רח/2000/ב/1, רח/2000/ג/2, 

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח' האחים   
טרבס 5 - גוש 3701, חלקה 309 בשלמותה; שטח התכנית: 

.744

יח"ד   11 שיהיו  כך  יח"ד,   5 תוספת  א(  התכנית:  מטרות   
חדרים;   5 של  יח"ד  ו–9  חדרים   3 של  יח"ד   2  ,6 במקום 
 5  + עמודים  קומות  כך שיהיו  הקומות,  במספר  שינוי  ב( 
קומות + קומה שישית חלקית במקום מרתף + קומת קרקע 

+ 2 קומות + עליות גג; ג( שינוי בקווי בניין.

 11 יח"ד, כך שיהיו   5 עיקרי הוראות התכנית: א( תוספת   
יח"ד במקום 6, 2 יח"ד של 3 חדרים ו–9 יח"ד של 5 חדרים; 
 5  + עמודים  קומות  כך שיהיו  הקומות,  במספר  שינוי  ב( 
קומת   + מרתף  במקום  חלקית  שישית  קומה   + קומות 
קרקע + 2 קומות + עליית גג; ג( שינוי בקו בניין צדי, כך 
הבלטת  ד(  בלבד;  ומעלית  מדרגות  לחדר  מ'   3.60 שיהיה 
 מרפסות ב–2 מ' מקו בניין קדמי ו–60 ס"מ מקו בניין אחורי; 

ה( קביעת זכויות והוראות בנייה.

לתכנית  שינוי  רח/414-0134213",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רח/2000/ג/2,  רח/2000/ב/1,  לתכניות  כפיפות  רח/5/44, 

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

הרחובות:  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גוש   - קאופמן  חיים  מדר,  זכריה  הרב  הקיבוצים,  שדרת 
לרח'  מצפון  אושיות:  שכ'  התכנית:  גבולות   ;7 ח"ח   ,3698
שדרות הקיבוצים, ממערב לרח' מדר וממזרח לרח' קאופמן; 

שטח התכנית: 17,205.

בעלים;  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרות   
שטח  תוספת  בלא  יח"ד  תוספת  ג(  בינוי;  שינוי  ב( 
 עיקרי; ד( ניוד יחידות דיור וזכויות בנייה בין מגרשים; 
ה( שינוי קווי בניין ומרחק בין בניינים; ו( תוספת קומות.

זו  בתכנית  שונה  שלא  כל  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
נשאר לפי תכניות בניין ערים שבתוקף וחלות על השטח 
וחלוקה בהסכמת כל הבעלים  ב( איחוד  הכלול בתכנית; 
בלא  )כ–15%(  יח"ד   44 תוספת  ג(  התכנית;  תחום  בכל 
ניתן  ד(  המאושרים;  העיקריים  השטחים  כל  בסך  שינוי 
לנייד יח"ד וזכויות בנייה, שטח עיקרי ושטחי שירות, בין 
ובתוך מגרשים עד 15% מסך הזכויות ויח"ד במגרש/בבניין 
כך   ,102 שטח  בתא   3 לבניין  קומות   7 תוספת  ה(  המוסר; 
 + קומות   14 יהיו  גג   + קרקע  קומת   + קומות   8 שבמקום 
קומת קרקע + 2 קומות גג; ו( תוספת 6 קומות לבניין 6 בתא 
שטח 101, כך שבמקום 8 קומות + קומת קרקע + גג יהיו 
קומה  תוספת  ז(  גג;  קומות   2  + קרקע  קומת   + קומות   13
אחת לבניין 4 בתא שטח 102, ובניין 5 בתא שטח 101, כך 
גג יהיו 15  שבמקום 14 קומות + קומת קרקע + 2 קומות 
קומות + קומת קרקע + 2 קומות גג בכל אחד מהבניינים; 
בין הבניינים כמתואר  ובמרחקים  בניין  בקווי  ח( שינויים 

בתשריט מצב מוצע; ט( קביעת זכויות והוראות בנייה.

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

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
9.8.2013 ובילקוט הפרסומים 6655, התשע"ג, עמ' 7935.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  העין,  ראש   ,21 שילה  רח'  העין,  ראש  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-9007289
טל'  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9270170

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שלום בן–משה 	
יושב ראש הוועדה המקומית 	

לתכנון ולבנייה ראש העין 	

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

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

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

 ,"413-0122317  - רצ/מק/123/22/1  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
שינוי לתכנית רצ/13/122/א.

ומקומם: ראשון לציון, שיכון  השטחים הכלולים בתכנית   
המזרח, רח' האגוז 27 - גוש 4242, חלקה 681 בשלמותה.

מ'  ל–2  אחורי  בניין  בקו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
של  זמנית  הסדרה  לצורך  בתשריט  המסומן  לפי  משתנה 
ב( תוספת חדר על הגג במסגרת  קיימות;  מדרגות חיצוניות 

תב"ע רצ/1/1/ו/6 בשטח של 40 מ"ר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
7.11.2013 ובילקוט הפרסומים 6713, התשע"ד, עמ' 2058.

לתכנית  שינוי  רצ/מק/15/55/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רצ/1/1, כפיפות לתכנית רצ/במ/55/1.

שכ'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הכרמים, רח' השריג 3 - גוש 5039, חלקה 10 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי הבניין ל–00.0 לכיוון   
בעבור  בתשריט,  כמסומן  מזרחית  הצפון  בפינה  השב"צ, 
בקירות  הבנייה  בזכויות  שינוי  בלא  חדש,  מבנה  הוספת 

אטומים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
17.10.2013 ובילקוט הפרסומים 4773, התשנ"ט, עמ' 4250.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דב צור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי רחובות

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

ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
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מק/2/20/2010; שטח  4 בשלמותם מתכנית   ,3  ,1 מגרשים 
לבקוביץ  הרחובות  בין  התכנית:  גבולות   ;4,142 התכנית: 

לרח' ביל"ו.

שטחי  חלוקת  שינוי  הוראותיה:  ועיקרי  התכנית  מטרת   
בנייה בין מגרשים שונים בתחום התכנית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
7.11.2013 ובילקוט הפרסומים 6713, התשע"ד, עמ' 2059.

"תכנית מיתאר מס' רח/414-0170506 - מק/1000/א/3/8",   )4(
לתכניות  שינוי  מרמור,  נווה  שכונת  נוער,  מועדון 
רח/1000/א, רח/1000/א/7, רח/1000/ג/2, כפיפות לתכניות 

רח/2000/ב/1, רח/מק/2000/יב, רח/תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, שכ' רחובות   
החדשה, הרחובות העלייה, קובנר, שלום עותמי, הרב דוד 
 ,3659 גוש   - )קפרא(  דוד  בן  פנחס  שד'  הגלעד;  ישראל, 
חלקה 46 בשלמותה, ח"ח 2, 30; גוש 3658, ח"ח 78; גבולות 
התכנית: מגרש הנמצא בין הרחובות עותמי, שד' פנחס בן 
דוד קפרא, העלייה והגלעד; מגרש הנמצא בין שד' פנחס 
בן דוד קפרא, הרב דוד ישראל וקובנר; שטח התכנית: 4,213.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בחלק   
מתחום התכנית.

כל  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הבעלים בחלק מתחום התכנית בין חלקה 46 בגוש 3659 
 501 של  בשטח   78 מחלקה  חלק  ב(   ;3658 בגוש   78 וח"ח 
46 אשר  וח"ח  - תשמש כשצ"פ  ייעודה שב"צ  מ"ר אשר 
ציבור  ומוסדות  למבנים  כשטח  תשמש   - שצ"פ  ייעודה 
בשטח קרקע של 501 מ"ר, בלא שינוי בכל שטחי הקרקע 

בכל ייעוד.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
7.11.2013 ובילקוט הפרסומים 6713, התשע"ד, עמ' 2059.

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

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

מרחב תכנון מקומי זמורה

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

מק/11/513", שינוי לתכניות זמ/513, זמ/3/513/3, זמ/מק/8/513, 
תרשצ3/60/23, 3/60/6, כפיפות לתכניות זמ/800, זמ/5/500.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גדרה, שכ' נווה ציון, 
רח' יונה הנביא - גוש 4625, חלקות 91, 93 בשלמותן, ח"ח 92.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי גודל מגרש מרבי למגורים 
א  למגורים  במגרש  אחורי  בניין  קו  שינוי  ב(  מ"ר;  ל–369   א 
ל–3 מ' במקום 5 מ'; ג( קביעת זכויות בנייה לפי זמ/513, למעט 
השינויים בתכנית לעיל ותכנית זמ/5/500, זמ/800. שאר זכויות 

והוראות הבנייה נשארים בלא שינוי.

ולבנייה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות, טל' 08-9392294. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רחובות

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

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

 ,9 אשד  רח'  רח/מק/103/1250",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רח/2000/ב/1,  לתכניות  כפיפות  רח/1250,  לתכנית  שינוי 

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

רח' שמעון  רחובות,  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית   
אשד 9 - גוש 3701, חלקה 784 בשלמותה; שטח התכנית: 

662 מ"ר.

כדי  למרפסות  הקדמי  הבניין  קו  שינוי  התכנית:  מטרת   
לאפשר בנייתן, בלא שינוי בשאר זכויות והוראות הבנייה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין למרפסות קדמי   
נוסף  שינוי  כל  אין  ב(  המותרים;  מ'   5 במקום  מ'  ל–1.80 

בזכויות ובהוראות הבנייה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
17.10.2013 ובילקוט הפרסומים 6683, התשע"ד, עמ' 959.

מק/800/ב/1/39",    - רח/414-0131425  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רח' גיבורי ישראל 3, שינוי לתכנית רח/800/ב/39, כפיפות 
רח/ רח/2000/י,  רח/2000/ג/2,  רח/2000/ב/1,  לתכניות 

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

גיבורי  רח'  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
ישראל 3 - גוש 3701, חלקה 530 בשלמותה; שטח התכנית: 

753 מ"ר.

יחידות  ל–11  אחת  דיור  יחידת  תוספת  התכנית:  מטרת   
סך  העיקריים,  לשטחים  תוספת  בלא  המאושרות,  הדיור 

הכל 12 יח"ד.

 12 שיהיו  כך  יח"ד,   1 תוספת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
יח"ד במקום 11 יח"ד בלא תוספת שטחים; ב( הגדרת קו בניין 
 עילי קדמי למרפסות מקורות, 3.80 מ' למרפסת לקומות 1 ו–5 
ו–2 מ' לקומה 6; ג( הגדרת קו בניין אחורי לקומות 4 ו–5, 5 מ' 
במקום 6 מ'; ד( הגדרת קו בניין עילי אחורי בעבור מרפסות 
לא מקורות קומה חמישית 4 מ' ו–5 מ' לקומה 6; ה( העברת 
מחסנים מקומת קרקע לקומות טיפוסיות; ו( תוספת פרגולה 

קלה בקו בניין 0 אחורי לחניות מאושרות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
18.7.2013 ובילקוט הפרסומים 6645, התשע"ג, עמ' 7541.

מק/3/20/2010",    - רח/414-0166587  מס'  מיתאר  "תכנית   )3(
רח/מק/2/20/2010,  לתכנית  שינוי  רחובות,  עירוני,  שוק 
רח/ רח/תמא/2/4,  רח/2000/ב/1,  לתכניות  כפיפות 

תמא/23/א/4.

ביל"ו,  רח'  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
רח' לבקוביץ - גוש 3701, ח"ח 678; גוש 3704, ח"ח 336, 380; 
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מטרת התכנית: הסדרת חריגות בקו הבניין ובגובה המבנה.

מזרחי  צדי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב( שינוי  מ' לפי הקיים בשטח, כמסומן בתשריט;  ל–4.4  מ'  מ–5 
בקו הבניין המותר לבריכת השחייה מ–5.5 מ' ל–5 מ' לפי הקיים 
לסככת  המערבי  הבניין  קו  שינוי  ג(  בתשריט;  כמסומן  בשטח 
החניה בלבד מ–5 מ' ל–4.5 מ'; ד( הגבהת גובה המבנה ב–0.4 מ', 
על  יעלה  לא  המשופע  העליון  בגג  המרבי  המבנה  שגובה  כך 

10.70 מ'.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים א', ג', ה', בשעות: 
כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים  שבהם   12.00-8.00
מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו 
נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
תקוה,  פתח   ,9 גליס  ציון  בן  רח'  אפק,  מצפה  ולבנייה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-9302051 טל' 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון   המחוזית 

טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
משה פרץ  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מצפה אפק  

מרחב תכנון מקומי שורקות

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

456-0146142", שינוי לתכנית בר/7/256.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יד בנימין - גוש 5922, 
חלקה 161 בשלמותה, ח"ח 162.

מטרת התכנית: הקטנת קו בניין צדי.

עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו בניין צדי דרום מזרחי 
מ–4 מ' ל–2 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11.10.2013 ובילקוט הפרסומים 6683, התשע"ד, עמ' 961.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,60948 ברנר  גבעת  דואר  שורקות,  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה  וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון   ,08-9412991
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז 
טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ציון רבי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שורקות  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14.5.2013 ובילקוט הפרסומים 6655, התשע"ג.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה זמורה, בניין מרכז ביל"ו, צומת עקרון )על כביש 
411(, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל.

סיגל לחמני  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה זמורה  

מרחב תכנון מקומי לב השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה לב השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מס' צש/מק/34/21-1", 

שינוי לתכנית צש/11/21-1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בני דרור - גוש 
7797, חלקה 1; מגרש 3207.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קו בניין למבנה העיקרי, 
מהוראות  שינוי  ב(  בתשריט;  כמסומן  עזר  ולמבנה  לחניות 
שירות  לשטח  עיקרי  שטח  ניוד  ג(  מרתפים;  בדבר   התכנית 
)1.5 מ"ר(, ושינוי תכסית ל–300 מ"ר כולל שטחי שירות במקום 

200 מ"ר.

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 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
מונד  תל   ,137 ת"ד  דרור,  בני  צומת  השרון,  לב  ולבנייה  לתכנון 
 40600, טל' 09-7960200, פקס' 073-2521597. ימי קבלת קהל בימים 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .11.30-8.30 בשעות  ה',  ג',  ב', 
 הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה, 

טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
עמית ריטוב  

יושב ראש הוועדה המקומית 	
לתכנון ולבנייה לב השרון 	

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אפק  מצפה  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
455-0146688", שינוי לתכניות ממ/4031, ממ/2/4031, ממ/23/534, 

שד/23/534/ג.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סביון, רח' השקמה 22 
- גוש 6691, חלקה 37.
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המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
טבריה,   ,508 ת"ד  הארץ,  טבור  רח'  טבריה,  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  הוועדה המחוזית  ובמשרדי   ,04-6739526 טל' 
מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

אליהו זיגדון  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה טבריה  

מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  נהריה  ולבנייה 
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' ג/נה/מק/117", שינוי 

לתכניות ג/10715, ג/851, ג/במ/103.

שמעון  רח'  נהריה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רייך 14 - גוש 18170, חלקה 85, ח"ח 88.

לבנייה  בהתאם  הבניין  קו  הקטנת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קיימת כמפורט בטבלת הזכויות ובגוף התשריט, על ידי: א( קו בניין 

צדי צפוני 3 מ' לסוכך הבד; ב( קו בניין צדי דרומי 0.8 במקום 5 מ'.

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  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  ידי התכנית, 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה נהריה, שד' הגעתון 19, נהריה, טל' 04-9879891, 
בשעות  ד',  א',  בימים  קהל,  קבלת  שעות   .04-9512324  פקס' 
12.00-8.30, אחה"צ בשעות: 18.00-16.00, ביום ה, בשעות: 12.00-

14.00 לאנשי מקצוע בלבד, בימי ב', ו–ג': אין קבלת קהל. העתק 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
עילית  נצרת   ,1 סיטי  בניין   ,29 יצחק  מעלה  רח'  הצפון,  מחוז 

1753005, טל' 04-6508555.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי נהריה

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

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

לתכניות  שינוי  ג/נה/מק/109",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/12877, ג/נה/מק/100.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה - גוש 18150,   
 ,18162 גוש   ;145 ח"ח   ,18151 גוש   ;113 ח"ח   ,11  חלקה 
ח"ח 136; גוש 19593, חלקות 6, 8, 14-12, ח"ח 3, 10, 11, 17.

שינוי  בנייה:  הוראות  קביעת  א(  הוראות התכנית:  עיקרי   
גובה בניינים, שינוי מרווחי בנייה, הגדלת תכסית, הרחבת 
בלא  קרקע  ייעודי  של  מחדש  וחלוקה  איחוד  ב(  דרכים; 
שינוי בשטח כולל של הייעודים: אזור למבני ציבור, מסחר, 

לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  טבריה  ולבנייה  לתכנון 
טה/ מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז  ולבנייה 
לתכנית  כפיפות  ג/287,  ג/2855,  לתכניות  שינוי  מק/13/2855", 

טה/מק/ג/14/287.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15032 
חלקי, ח"ח 13.

ובינוי  פיתוח  הוראות  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
יח"ד,  מס'  בינוי,  הוראות  מתן  ב(  הבנייה;  באחוזי  שינוי  בלא 

קווי בנייה, תכסית, גובה מותר ומס' קומות.

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 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
טל'  טבריה,   ,508 ת"ד  הארץ,  טבור  רח'  טבריה,  ולבנייה   לתכנון 
04-6739526. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, נצרת עילית, טל' 04-6506508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי טבריה

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

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

"תכנית מפורטת מס' טה/מק/61/287", שינוי לתכנית טה/  )1(
מק/ג/35/287, בהתאם לתכניות ג/11764, ג/17855.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15177   
חלקי, חלקה 8 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין אחורי.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
22.9.2013 ובילקוט הפרסומים 6688, התשע"ד, עמ' 1071.

לתכניות  שינוי  טה/מק/3/6600",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/12662, ג/6600.

גוש  ומקומם: טבריה - חלקי  השטחים הכלולים בתכנית   
15286, חלקה 92 בשלמותה, ח"ח 91.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
8.9.2013 ובילקוט הפרסומים 6679, התשע"ד, עמ' 786.

לתכניות  שינוי  טה/מק/3/11716",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
ג/9593, ג/11716.

גוש  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - חלקי   
15009, חלקה 16 בשלמותה, ח"ח 37.

בלא  קרקע  ייעודי  החלפת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
שינוי בסך כל השטחים בכל ייעוד; ב( שינוי הוראות בדבר 
קווי הבניין; ג( הגדלת מספר חדרי המלון בלא שינוי בסך 

אחוזי הבנייה במתחם.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
7.6.2013 ובילקוט הפרסומים 6614, התשע"ג, עמ' 5531.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16579,   
ח"ח 21.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי זכויות בנייה.  

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבנייה נצרת, ת"ד 31, נצרת 16100, טל' 04-6459203. המתנגד 
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
 ,17000 עילית  נצרת  הממשלה,  קריית  הצפון,  מחוז   ולבנייה 

טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי נצרת

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

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

"תכנית מס' נצ/מק/1160", שינוי לתכניות ג/13551, ג/10439.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16558,   
ח"ח 5-2, 10.

בנייה למגרשים  עיקרי הוראות התכנית: שינוי בהוראות   
113 ו–116 המאושרים לפי תבע ג/13551.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
16.11.2012 ובילקוט הפרסומים 6516, התשע"ג.

"תכנית מס' נצ/מק/1166", שינוי לתכנית ג/3417.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16577,   
ח"ח 7.

עיקרי הוראות התכנית: קביעת זכות מעבר כזיקת הנאה   
לציבור.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
3.2.2012 ובילקוט הפרסומים 6551, התשע"ב.

"תכנית מס' נצ/מק/1184", שינוי לתכנית ג/5774.  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16532,   
ח"ח 1.

גובה הבנייה המותר;  עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת    
ב( הגדלת מספר הקומות; ג( שינוי בקווי הבניין לפי הקיים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
28.12.2012 ובילקוט הפרסומים 6591, התשע"ג.

"תכנית מס' נצ/מק/1190", שינוי לתכניות ג/2634, ג/10701.  )4(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16579,   
ח"ח 8.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
10.5.2013 ובילקוט הפרסומים 6624, התשע"ג.

הבנייה  בזכויות  שינוי  בלא  וכן  ורחבות,  מעברים  שצ"פ, 
למגרש;  ממגרש  בנייה  שטחי  ניוד  ג(  המגורים;  במגרשי 
לחלוקה  הוראות  וקביעת  מינימלי  מגרש  גודל  שינוי  ד( 

למגרשים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
1.8.2013 ובילקוט הפרסומים 6608, התשע"ג, עמ' 5305.

"תכנית מפורטת מס' ג/נה/מק/114", שינוי לתכנית ג/851.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה - גוש 18209,   
חלקה 96.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין: א( קו בניין צדי   
צפוני בקטע A1 מ–2.70 מ' ל–2.22 מ' בעבור לגליזציה של 
בנייה קיימת; ב( קו בניין צדי צפוני בקטע A2 מ–2.70 מ' 
ל–2.40 מ' בעבור הקמת ממ"ד; ג( קו בניין צדי צפוני בקטע 
B מ–2.70 מ' ל–2.35 מ' בעבור מרפסת קיימת ומאושרת; ד( 
קו בניין צדי דרומי בקטע C מ–2.70 מ' ל–1.67 מ', 1.07 מ' 
בעבור ממ"ד קיים ומאושר של דירה 2; ה( קו בניין קדמי 
מזרחי בקטע D מ–3 מ' ל–1.27 מ' בעבור לגליזציה לפרגולה 

מחומר קל.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
20.11.2013 ובילקוט הפרסומים 6713, התשע"ד, עמ' 2063.

"תכנית מפורטת מס' ג/נה/מק/115", שינוי לתכניות ג/4427,   )3(
ג/במ/12.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה, רח' לוטוס 120   
- גוש 18133, ח"ח 16; מגרש 120 לפי ג/במ/12; גוש 19924, 

חלקות 123 ו–170 ברישום.

ללגליזציה  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מ',   2.3  :A נקודה  מינימליים:  במרווחים  בטון  פרגולות 

נקודה B: 3.81 מ', נקודה C: 2.58 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
14.11.2013 ובילקוט הפרסומים 6713, התשע"ד, עמ' 2063.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבנייה נהריה, שד' הגעתון 19, נהריה, טל' 04-9879891, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית 
רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת  הממשלה, 
לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ז'קי סבג  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נהריה  

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

לתכנון ולבנייה נצרת מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק/1193", שינוי לתכניות   )1(
ג/9000, ג/3767, ג/11437.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16532,   
ח"ח 103.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין.  

"תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק/1206", שינוי לתכנית   )2(
ג/5175.
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מרחב תכנון מקומי צפת

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

הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' צפ/מק/88".

 ,13529 גוש   - צפת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 17 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: חלוקה ל–2 מגרשים, שינוי גודל 
מגרש מינימלי, שינוי בינוי, צפיפות וקו בניין, תוספת קומה.

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

.04-6508508

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אילן שוחט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה צפת  

מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה קרית שמונה מופקדת "תכנית מפורטת מקומית 

מס' קש/מק/1643", שינוי לתכנית ג/במ/27.

רח'  שמונה,  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מנחם בגין 76/2 - גוש 13376, חלקה 183.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית 
ג/במ/27.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
שמונה  קריית   ,1 ת"ד   ,37 הרצל  רח'  שמונה,  קריית  ולבנייה 
התנגדותו  העתק  את  ימציא  המתנגד   .04-6908412 טל'   ,1001
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית 

הממשלה, משרד הפנים, נצרת עילית 17000, טל' 04-6508518.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ניסים מלכה  

יושב ראש הוועדה המקומית 	
לתכנון ולבנייה קרית שמונה 	

"תכנית מס' נצ/מק/1196", שינוי לתכנית ג/7348.  )5(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16579,   
ח"ח 4, 17, 36, 39; גוש 16580, ח"ח 12.

כל  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הבעלים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
16.6.2013 ובילקוט הפרסומים 6667, התשע"ד.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבנייה נצרת, ת"ד 31, נצרת 16100, טל' 04-6459203, 
הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן 
וכל   ,04-6508508 טל'   ,17000 עילית  נצרת  הממשלה,  קריית 
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

עלי סלאם 	
יושב ראש הוועדה המקומית 	

לתכנון ולבנייה נצרת 	

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

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

ניוד  השכונה,  גן  עפ/מק/1/2829",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
שטחים, שינוי לתכניות ג/2829, ג/מש/42/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה עיר השחר -   
גוש 16705, חלקות 176, 177, 263 בשלמותן.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה בלא שינוי בסך   
כל השטחים המאושרים בתכנית; ב( שינוי קווי בניין.

רח'  ציבור,  מבנה  עפ/מק/6/12185",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ירושלים, ניוד שטחים, כפיפות לתכניות ג/12185, ג/12567, 

ג/18647.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, רח' ירושלים   
- גוש 16683, חלקות 3-1 בשלמותן.

לאיחוד  מתחם  קביעת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
וחלוקה; ב( החלפת שטחים, בלא שינוי בסך כל השטחים 

המאושרים.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבנייה עפולה, רח' יהושע 47, עפולה, טל' 04-6520344. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הממשלה,  קריית  הצפון,   מחוז 

טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
שלמה מליחי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עפולה  
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שינוי  ב(  מינימלי;  מגרש  גודל  שינוי  א(  התכנית:  מטרות   
הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי, וכן הוראות בדבר חלוקה 
מחדש; ג( שינוי קווי בניין למגרשים; ד( שינוי מס' קומות 

וגובה בנייה.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 .04-9502021 טל'  שפרעם,   ,505 ת"ד  אלונים,  גבעות  ולבנייה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
שפרעם,  ד11,  מגרש   ,29 בחלקה  הבנייה  הסדרת  גא/מק/50/13", 

שינוי לתכניות ג/10567, ג/במ/294.

שפרעם,  עיריית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שפרעם - גוש 10265, ח"ח 29; שטח התכנית: 10,311.

מטרות התכנית: א( שינוי אופי והוראות הבנייה במתחם 
והרשאות  היתרים  למתן  תכנונית  מסגרת  יצירת  לצורך  ד11 
שינוי  ג(  בתכנית;  הקבוע  בניין  בקו  שינוי  ב(  התכנית;  בשטח 
אדריכלים;  עיצוב  או  בינוי  בדבר  תכנית  לפי  הוראות   של 

ד( הוספת קומה אחת והעלאת גובה הבנייה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
29.11.2013 ובילקוט הפרסומים 6728, התשע"ד, עמ' 2755.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,04-9502021 טל'  שפרעם,   ,505 ת"ד  אלונים,  גבעות  ולבנייה 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 595, 
נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

נאהד חאזם  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

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

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

"תכנית מפורטת מס' גא/מק/38/13", שינוי בהוראות בנייה   )1(
בשפרעם, שינוי לתכנית ג/9915.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10286,   
ח"ח 30, 32; שטח התכנית: 2,146.

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

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

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

"תכנית מפורטת מס' בבכמק28/12/6778", שינוי קווי בניין   )1(
לפי תשריט.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דיר אל אסד - גוש   
18818 )מוסדר(, ח"ח 17.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין לפי תשריט.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
12.12.2012 ובילקוט הפרסומים 6543, התשע"ד, עמ' 2642.

מפורטת  תכנית  ג/בכ/29/10/7247",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
להקטנת קווי בניין.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דיר אל אסד - גוש   
18813 )מוסדר(, ח"ח 18.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין צדי וקדמי לפי תשריט.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
15.11.2012 ובילקוט הפרסומים 6531, התשע"ג, עמ' 2185.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
ובמשרדי   ,04-9027501 טל'  הכרם,  בית  בקעת  ולבנייה  לתכנון 
נצרת   ,595 ת"ד  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,05-6508508 טל'  עילית, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סאמי אסעד 	
יושב ראש הוועדה המקומית 	

לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם 	

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

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

לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' גא/מק/2/13", שינוי לתכנית ג/16629.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10268,   
 ;25-23 ח"ח   ,10273 גוש   ;31-28 ח"ח   ,10271 גוש   ;41 ח"ח 

שטח התכנית: 23,204.

מ–1,000  מינימלי  מגרש  גודל  שינוי  א(  התכנית:  מטרות   
מ' ל–350 מ', בלא שינוי מס' יח"ד כולל; ב( שינוי הוראות 
וכן הוראות בדבר חלוקה מחדש;  ועיצוב אדריכלי,  בינוי 
ג( הסדרת קווי בניין למגרשים אלה; ד( שינוי גובה בניין 

ל–11.5 מ'.

"תכנית מפורטת מס' גא/מק/72/13", שינוי לתכנית ג/18226.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10278,   
ח"ח 2; גוש 10279, ח"ח 15; גוש 10331, ח"ח 2, 3, 5, 12, 16; 

גוש 10374, ח"ח 1, 20, 21, 23, 24; שטח התכנית: 25,043.
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ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין 
בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דניאל עטר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הגלבוע  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

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

ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  מק/יז/12/5312",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1( 
מק/יז/05/5312.

 ,17182 גוש  ומקומם: נהלל -  השטחים הכלולים בתכנית   
ח"ח 23, 26.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי של חלוקת ייעודי הקרקע,   
כל  בסך  שינוי  בלא  משק,  למבני  ושטח  חקלאי  שטח 

השטחים.

לתכנית  שינוי  מק/יז/02/11058",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/11058.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אלונים - גוש 12311,   
ח"ח 8, 11, 12; גוש 12312, ח"ח 12, 43.

עיקרי הוראות התכנית: הסדרת שטח המיועד למגורים על   
ידי איחוד וחלוקה מחדש.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
100 לחוק, רשאי  ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
פרסומה של ההודעה  מיום  ימים   60 בתוך  להגיש התנגדות 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
עמק  אזורית  מועצה  יזרעאלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
למשרדי  יומצא  04-6429660. העתק ההתנגדות  טל'  יזרעאל, 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, משרד הפנים, 

נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

עידו דורי  
     יושב ראש ועדת המשנה
     לתכנון ולבנייה יזרעאלים

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  יזרעאלים  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
ג/668,  ג/12906,  ג/12735,  לתכניות  שינוי  גלג/58/11/12906", 

ג/9169, גלג/31/07/12906.

מטרות התכנית: א( שינוי בקווי בנייה; ב( שינוי בתכסית   
קרקע; ג( ניוד אחוזי בנייה בין הקומות בלי חריגה באחוזי 

בנייה מותרים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
4.9.2013 ובילקוט הפרסומים 6679, התשע"ד, עמ' 791.

בניין  קווי  הקטנת  גא/מק/61/11",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
בשפרעם, שינוי לתכניות ג/7025, ג/9915.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10286,   
ח"ח 37; שטח התכנית: 1,781 מ"ר.

מטרות התכנית: א( הקטנת קווי בניין; ב( חלוקה בהסכמת   
הבעלים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5.7.2013 ובילקוט הפרסומים 6636, התשע"ג, עמ' 7187.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים, ת"ד 505, שפרעם, טל' 04-9502021, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 595, 
נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אמין ענבתאוי  
יושב ראש הוועדה המקומית 	
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים 	

מרחב תכנון מקומי גלבוע

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות באישור 
שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

בלא  חלוקה  תכנית  ג/גל/מק/112",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
הסכמה, כפיפות לתכניות 13208, ג/12670, ג/6540, ג/7667, 

תמא35, תמא37ב, תממ9/2.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תמרה )העמק( - גוש   
17098, חלקה 1 בשלמותה; שטח התכנית: 363,362.

מטרת התכנית: תכנית איחוד וחלוקה בלא הסכמה.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
1.6.2012 ובילקוט הפרסומים 6457, התשע"ב, עמ' 5715.

"תכנית מפורטת מס' ג/גל/מק/175", מגן שאול, נחלה מס' 87,   )2(
ניוד שטחים, בלא שינוי בסך כל שטח, שינוי לתכנית ג/12553.

 - שאול  מגן  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גוש 20251, ח"ח 116; שטח התכנית: 9,865.

מטרות התכנית: א( איחוד וחלוקה של המגרשים; ב( שינוי   
קווי בניין למבנים קיימים; ג( שינוי חלוקת שטח בנייה, בלי 

לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבנייה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
16.12.2011 ובילקוט הפרסומים 6457, התשע"ב, עמ' 5715.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
 ,04-6533252 טל'   ,18120 הגלבוע  ד"נ  הגלבוע,  ולבנייה  לתכנון 
הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   ובמשרדי 
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המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
עילית,  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6468585 טל' 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית רבין, נצרת עילית, 

טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

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

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

ג/8156,  לתכניות  שינוי  2/מע/מק/66/8156",  מס'  "תכנית   )1(
2/ג/מק/009/8156.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת ישי - גוש 11183,   
חלקה 22 בשלמותה, ח"ח 46.

מגרשים  ל–6  החלקה  חלוקת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מינימלי  מגרש  גודל  הקטנת  ב(  הבעלים;  כל  בהסכמת 
בתאי שטח מס' 101, 102 לשתי יחידות דיור בכל תא שטח; 
בתשריט;  מקווקו  אדום  לקו  בהתאם  בניין  קווי  שינוי   ג( 
קביעת  ה(  ו–102;   101 מס'  שטח  בתאי  תכסית  שינוי  ד( 
הנחיות והוראות בינוי בהתאם; ו( ניוד זכויות בנייה מתאי 
שטח מס 105, 106 לתא שטח 101, ומתא שטח 102B לתא 
 שטח 102, בלי לשנות את סך כל אחוזי הבנייה בהתאם; 
אחת  יח"ד  הוספת  ח(  למעבר;  הנאה  זיקת  התוויית  ז( 

למגרש 101 והוספת יח"ד אחת למגרש 102.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
13.7.2012 ובילקוט הפרסומים 6457, התשע"ב, עמ' 5719.

"תכנית מס' 8/מעמק/116/8588", שינוי לתכנית ג/8588.  )2(

גוש   - כנא  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
17398, ח"ח 36.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
26.7.2013 ובילקוט הפרסומים 6647, התשע"ג, עמ' 7672.

"תכנית מס' 10/מעמק/טב41/50", שינוי לתכנית טב/50.  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בסמת טבעון - גוש   
10474, ח"ח 8.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין בהתאם למתווה   
מבנה קיים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
17.5.2013 ובילקוט הפרסומים 6608, התשע"ג, עמ' 5309.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים, רח' ציפורן 5, נצרת עילית, טל' -04
6468585, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, 
קריית רבין, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

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

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

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

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

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

ג/לג/5/12/13/06", שינוי לתכנית גלג/13/06/12460.

גושים/  - סכנין  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בשלמותן,   428  ,362-359 חלקות   ,19322 גוש  לתכנית:  חלקות 

ח"ח 190, 196-193, 207-201, 260, 421, 426.

מגרשים לתכנית: 337 בשלמותו, מתכנית ג/לג/13/06/1240, 
A353 ,345 ,A337, 527 בשלמותם מתכנית ג/לג/13/06/1246.

בלא  מחדש  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הסכמת הבעלים; ב( שינוי קווי בנייה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22.2.2013 ובילקוט הפרסומים 6575, התשע"ג, עמ' 4047.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה לב הגליל, ת"ד 80, סכנין, טל' 04-6746741, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

נביל דאהר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה לב הגליל  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  העמקים  מבוא  ולבנייה 
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מס' 6/מעמק/79/17221", 

שינוי לתכניות ג/5249, ג/7351, גנ/17221.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ריינה - גוש 17514, 
ח"ח 54.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בניין קדמי.

ובשעות  בימים  בתכניות,  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 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 



ילקוט הפרסומים 6780, ב' בניסן התשע"ד, 2.4.2013  4748

טל' 04-6981677, 04-6983608. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו 
משרד  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 
הפנים, בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג, רח' מעלה יצחק 29, ת"ד 595, 

נצרת עילית 17000.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
נחום דוד  

יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה מעלה חרמון  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת באישור 
שר הפנים

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

2/מק/510", שינוי לתכניות 185/03/2, 2/מק/329.

 - מ-6  שכ'  אילת,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
גוש 40027 לא מוסדר; מגרשים 57, 58; שטח התכנית: 3.488 דונם.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד מגרשים 57 ו–58 למגרש 
אחד )100(, שני המגרשים בבעלות אחת, המגרש החדש כפוף 
חלוקת  ב(  המגרשים;  על  החלים  2/מק/329  התבע  לתנאי 
מגרשים לתאי שטח חדשים; ג( שינוי בקווי בניין: לחניה מקורה 
עד קו בניין 0. קו בניין בין מגרשים 57 ו–58: מותר - 3 מ', מוצע 
- 0; ד( שינוי בהוראות בנייה בדבר חומרי גמר: מוצע - חומרי 

גמר לטיח, מותר - 50% טיח ו–50% גרניט או ש"ע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
29.1.2013 ובילקוט הפרסומים 6568, התשע"ג, עמ' 3840.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
הוועדה  ובמשרדי   ,08-6367216 טל'  אילת,  ולבנייה  לתכנון 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקווה 4, באר שבע, 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788444 טל' 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יצחק הלוי  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה אילת  

מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
לחוק  ו–89א   89 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה,  התכנון 
המקומית לתכנון ולבנייה אשקלון ובמשרדי הוועדה המחוזית 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום  מחוז  ולבנייה  לתכנון 

604-0188151", שינוי לתכנית 37/106/03/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, אזור תעשייה 
צפוני, רח' הכישור - גוש 1216, חלקה 52 בשלמותה, ח"ח 55, 

121, 184; מגרש מס' 952 בשלמותו מתכנית 37/106/03/4.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בניין מ–6 מ' ו–12 מ' ל–0, 
כדי לאפשר תפקוד טוב יותר של תחנת תדלוק מיקה אשקלון.

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הגליל  שפלת  ולבנייה 
שג/מק/40/11",  מס'  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז  ולבנייה 

שינוי לתכניות ג/15565, ג/1933, ג/6769.

 ,19732 גוש   - ומקומם: שעב  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 86 בשלמותה, ח"ח 202.

בניין  קווי  בדבר  הוראות  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בהתאם למצב הקיים בשטח, בלא שינוי באחוזי הבנייה, קווי 

הבניין יהיו בהתאם למצב המוצע המוסמן בתשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה טמרה, ת"ד 377, טמרה, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9868670
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 

.04-6508508

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
סיאח חמוד  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל  

מרחב תכנון מרחבי מעלה חרמון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

לתכנון ולבנייה מעלה חרמון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מקומית מס' מח/מק/3/13/6121", הגדלת   )1(
שטח ציבורי בבוקעתא.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בוקעתא נבי חדר.  

בבוקעתא,  ציבורי  שטח  הגדלת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
נבי חדר.

"תכנית מפורטת מקומית מס' מח/מק/18/13/9858", הרחבת   )2(
כביש מס' 3, מגדל שמס.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגדל שמס.  

עיקרי הוראות התכנית: הרחבת כביש מס' 3, מגדל שמס,   
כניסה מערבית.

ובשעות  בימים  בתכניות,  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  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  תכנית,  ידי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המרחבית  המאוחרת 
 ,12435 הגולן  רמת  מסעדה,  כפר  חרמון,  מעלה  ולבנייה   לתכנון 
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5/מק/2627",  מס'  "תכנית  מופקדת  שבע  באר  ולבנייה  לתכנון 
שינוי לתכנית 33/104/03/5.

אזור  שבע,  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
תעשייה, רח' דרך חברון 159 - גוש 38064, חלקה 12, ח"ח 8, 9.

49ב,  מס'  במגרש  תכנית  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
באזור תעשייה, על ידי שינויים נקודתיים בקווי הבניין בעבור 

מיתקנים טכניים וביתן שימור.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
 לתכנון ולבנייה באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, ת"ד 15, באר שבע, 

טל' 08-6463656.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
טל אל על  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה באר שבע  

מרחב תכנון מקומי דימונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  דימונה  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום  מחוז  ולבנייה 

."607-0195719

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה, שכ' יוספטל  
- גוש 39510, ח"ח 62, 63, 100; שטח התכנית: 668; מסומן על 

ידי קו כחול עבה.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין קדמי בבית מגורים, רח' 
האיסיים 14.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
העתק   .08-6563182 טל'  דימונה,   ,1 ת"ד  דימונה,  ולבנייה 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

מחוז הדרום, משרד הפנים, באר שבע, טל' 08-6263799.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
בני ביטון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דימונה  

מרחב תכנון מקומי להבים

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

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

עיקרי הבדלים תכנוניים בין התכנית המופקדת לתכנית/
תכניות קיימות: שינוי בקו בניין צדי מ–6 מ' ו–12 מ' ל–0, ושינוי 
הקרקע(  בקומת  מסחריים  שימושים  )תחום  תחתי  בניין   קו 
מ–15 מ' ל–38 מ' במגרש בייעוד מסחר ותעשייה קלה ומלאכה.

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 
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים ימים ממועד פרסומה 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של 
 ,7 הגבורה  רח'  אשקלון,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
 מרכז נפתי, אשקלון, טל' 08-6792290. העתק ההתנגדות יומצא

למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, קריית 
ניתן   .08-6263784 טל'  שבע,  באר   ,4 התקווה  רח'  הממשלה, 
בשעות  המחוזית,  הוועדה  במשרדי  המופקדת  בתכנית  לעיין 
בטל'  הארכיב,  על  האחראית  עם  מראש  ובתיאום  קהל  קבלת 

.08-6263791

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
 ,2/101/02/4  ,101/02/4 לתכניות  שינוי  4/מק/2236",  מס' 
לתכניות  כפיפות   ,159/03/4  ,8/102/02/4  ,152/101/02/4
/4 לתכנית  ביטול   ,85/101/02/4 37/101/02/4א,   ,25/101/02/4
מק/2158, בהתאם להודעה לפי סעיפים 77 ו–78 מס' 4/מק/2236.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, שכ' מגדל, 
רח' נח"ל - גוש 1208, ח"ח 34, 36, 41, 43, 44, 96, 172; גוש 1209, 
חלקות 6, 65, 72, 75 בשלמותן, ח"ח 4, 5, 9, 10, 12, 13, 43-41, 47, 
66, 69, 74, 77; גוש 1210, ח"ח 101, 104; גוש 1249, ח"ח 10-8, 52; 

מגרשים 33, 34, 42-37, 50-47.

כדי  הנח"ל  רח'  דרך  הרחבת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
להסדירו כציר תנועה משמעותי בעיר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
25.4.2013 ובילקוט הפרסומים 6601, התשע"ג, עמ' 5020.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
נפתי, אשקלון,  מרכז   ,7 הגבורה  רח'  ולבנייה אשקלון,  לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  הוועדה המחוזית  ובמשרדי   ,08-6792290 טל' 
4, באר שבע, טל'  מחוז הדרום, קריית הממשלה, רח' התקווה 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-6263784

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
                                                   תומר גלם

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה אשקלון  

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
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טל'   ,84102 שבע  באר   ,360 ת"ד  חובב,  רמת  ולבנייה   לתכנון 
.08-6543110

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

אנדריי אוזן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת חובב  

מרחב תכנון מקומי תמר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
משד/4,   ,58/100/02/10 לתכניות  כפיפות  10/מק/1046",  מס' 
 ,32/100/02/10  ,21/100/02/10  ,11/101/02/10  ,100/02/10

תמא35, תמא34ב/3.

אזורית  מועצה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
תמר, קיבוץ עין גדי - גוש 100561, ח"ח 7; גוש 100562 חלקה 

2 בשלמותה, ח"ח 3.

בניין  וקווי  סטאטוריים  גבולות  הסדרת  התכנית:  מטרת 
למגרש מפעל מים מינרליים של קיבוץ עין גדי.

מגרשים  וחלוקת  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קווי  שינוי  ב(  התכנית;  מתחום  בחלק  הבעלים  כל  בהסכמת 

בניין במגרש.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6543, התשע"ג, עמ' 2648.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,86910 המלח  ים  ד"נ  זוהר,  נווה  תמר,  ולבנייה   לתכנון 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-6688841

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דב ליטבינוף  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה תמר  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 27527-03-14

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

ח"פ  בע"מ,  שירותים  צ'יינג'  פרי  חברת  פירוק   ובעניין 
51-387057-6, מרח' הלל 1, ירושלים.

והמבקש: יבגני גנדלר, ת"ז 309037315, ע"י ב"כ עו"ד יניב בר 
נור, מרח' חשמונאים 100, תל אביב 6713317.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.3.2014, הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים,  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

5.6.2014, בשעה 9.15.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 

"תכנית מפורטת מס' 16/מק/2031", כפיפות ושינוי לתכניות   )1(
11/188/03/7, 3/188/03/7, כפיפות לתכנית 5/101/02/16.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: להבים, רח' ורד 96 -   
גוש 100411, חלקה 116 בשלמותה, ח"ח 121, 155.

מ"ר  ב–55  בנייה  זכויות  הגדלת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
שהם 7.73% והשמתם עם יתרת הזכויות הקיימות בקומה 
קונטור  שינוי  בלא  מ',   2.50 של  בגובה  הקיימת  מפולשת 

המבנה ובלא תוספת יחידות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
10.9.2013 ובילקוט הפרסומים 6636, התשע"ג, עמ' 7191.

"תכנית מפורטת מס' 16/מק/2032", כפיפות ושינוי לתכניות   )2(
לתכנית  כפיפות  16/מק/2012,  16/במ/205,   ,103/03/16

.5/101/02/16

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: להבים, רח' רקפת 16   
- גוש 100466, חלקה 151 בשלמותה, ח"ח 124.

מטרת התכנית: א( תוספת זכויות בנייה בקומה א, ב–12.30 מ"ר;   
ב( שינוי בקו בניין צדי בעבור חדר מדרגות, ושינוי במגבלות 

בנייה בעבור מחסן חיצוני.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
11.8.2013 ובילקוט הפרסומים 6636, התשע"ג, עמ' 7191.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
 ,08-9554784 טל'  הישן,  להבים, מרכז המסחרי  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה מחוז הדרום, באר  ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-6263795 טל'  שבע, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אליהו לוי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה להבים  

מרחב תכנון מקומי רמת חובב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
שם התכנית: תכנית לשינוי קו בניין במשבצת 31, 

מכתשים, נאות חובב
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  חובב  רמת  ולבנייה   לתכנון 
כפיפות  19/מק/2016,  מפורטת  לתכנית  שינוי   ,"621-0188664

לתכנית מפורטת 110/02/19.

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

 ,X179.671 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קואורדינטה
קואורדינטה Y560.349; גוש 100177 מוסדר, ח"ח 1; שטח התכנית: 

30.425 דונם; גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין נקודתי במשבצת 31, מפעל 
מכתשים, נאות חובב, המיועד לתעשייה כימית ברמת חובב.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 11.6.2014, בשעה 

.13.30

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

חזי יעל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 57695-02-14

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

ובעניין פירוק חברת סוהואואס בע"מ.

והמבקש: עו"ד אלון קלמנסון )המפרק הזמני(, מרח' לינקולן 
20, תל אביב 65221.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.2.2014, הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

1.6.2014, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 20.5.2014, בשעה 

.9.00

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

אלון קלמנסון, עו"ד, מפרק  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 9410-03-14

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

ובעניין פירוק חברת רמות 2002 מרכז שירותי רכב בע"מ, ח"פ 
.51-325504-2

והמבקשים: מזרחי ו–16 אח' )עובדי החברה(, כולם ע"י ב"כ 
עו"ד יונה שהרבני, מרח' הרקון 6, רמת גן 52521, טל' 03-6006808, 

פקס' 15336006808.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.3.2014, הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

30.6.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 

לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 29.5.2014, בשעה 

.16.00

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

יניב בר נור, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 27805-10-13

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

ובעניין פירוק חברת מצפה ארסוף בע"מ, ח"פ 51-151352-5, 
מדרך מנחם בגין 7, רמת גן.

והמבקש: עו"ד איתן ארז, בתפקידו כנאמן לנכסי החייבת 
רחל סייג-סופר )בפשיטת רגל(, ע"י ב"כ עו"ד פז יצחק-וינברגר, 
פקס'   ,03-5669002 טל'   ,66184 אביב  תל   ,23 בגין  מנחם  מדרך 

.03-5669001

בקשה  הוגשה   ,13.10.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 26.5.2014, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 20.5.2014, בשעה 

,14.00

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

פז יצחקי-וינברגר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 54736-02-14

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

ובעניין פירוק מרכז רפואי אחווה 2004, ש"מ 55-021833-3.

פבל  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,023126824 ת"ז  ערדה,  מוניר  והמבקש: 
ו/או  פוקס  אלינה  ו/או  שבשאי  ליליה  ו/או   )18651 )מ"ר  מורוז 
יוליה סניגיר ו/או חזי יעל, מרח' סחרוב 22, ראשון לציון 75707, טל' 

03-9412222, פקס' 03-9412202.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.2.2014, הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

25.6.2014, בשעה 8.30.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 22.4.2014, 

בשעה 17.00.

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

ליאור להב, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 21464-01-14

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

ובעניין פירוק חברת תות וירק בע"מ, ח"פ 51-324509-2, מעין 
שריד 40697.

והמבקשים: 1. ראאדה גאסר צברה, ת"ז 948298369; 2. אמנה 
אלכרים  עבד  תמאם   .3  ;945715340 ת"ז  עויסי,  אלכרים  עבד 
עויסאת, ת"ז 945715357; 4. נאדיה מפלח אבו עצב, ת"ז 972817829; 
5. נאיפה אחמד קורעאן, ת"ז 972816870, ע"י ב"כ עו"ד מסארווה 
האשם )מ"ר 31363( ואח', ת"ד 778, כפר קרע 30075, טל' 03-6356455, 

פקס' 04-6355583.

בקשה  הוגשה   ,12.1.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

20.5.2014, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מסארווה האשם, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 54667-01-14

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

ובעניין פירוק חברת דואינגוד בע"מ, ח"פ 51-485333-2,

מרח'  רוטברד,  רונית  עו"ד  ב"כ  ע"י  פארן,  עמיחי  והמבקש: 
השדות 5, רמת השרון, טל' 077-4704349, פקס' 077-4704911.

בקשה  הוגשה   ,27.1.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

27.4.2014, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יונה שהרבני, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 21483-03-14

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

ובעניין פירוק חברת אינובד פתרונות בע"מ, ח"פ 51-358669-3.

ו/או  רונן  אופיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון, מרח' כנרת 5, מגדל ב.ס.ר. 

3, בני ברק 5126237, טל' 03-6911808, פקס' 03-6957591.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.3.2014, הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2.7.2014, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
מיום  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

25.6.2014, בשעה 12.00.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 61262-12-13

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

ובעניין פירוק חברת רקפים 1995 בע"מ.

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד ליאור להב, מרח' 
רוטשילד 53, תל אביב 61005.

בקשה  הוגשה   ,31.12.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.4.2014, בשעה 10.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.



4753 ילקוט הפרסומים 6780, ב' בניסן התשע"ד, 2.4.2013 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
ימי  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

מוני עזורה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 25120-02-14

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

ובעניין פירוק חברת קרתגו פרויקטים בע"מ, ח"פ 51-207059-0.

המאוגדת  )חברה   Mythen S.P.A חברת  והמבקשת: 
ושות',  מורן  לב, ממשרד אברהם  נדב  עו"ד  ב"כ  ע"י  באיטליה(,  

עורכי דין ונוטריונים, רח' יגאל אלון 65, תל אביב 6744316.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.2.2014, הוגשה בקשה לבית 
וכי  המשפט המחוזי בנצרת, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.5.2014, בשעה 13.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 7.4.2014, 

בשעה 14.00.

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

נדב לב, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פש"ר 24874-01-14

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

ובעניין פירוק חברת קלאסיק נעלים בע"מ.

מרח'  נחתומי,  אשר  עו"ד  ב"כ  ע"י  בויאס,  מורן  והמבקשת: 
המסגר 55, תל–אביב-יפו 6721700.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.1.2014, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

11.5.2014, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפי 

תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

רונית רוטברד, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 34256-02-14

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

ובעניין פירוק חברת שמיר - ובניו חברה לבניין בע"מ.

והמבקשים: נציגות הבית, מרח' אחא 4, תל אביב, ואח', ע"י 
ב"כ עורכי דין ממשרד דן מרויץ ושות', רח' קלר 1א, חיפה 3448303.

בקשה  הוגשה   ,17.2.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.4.2014, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
מיום  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

15.4.2014, בשעה 10.00.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אביטל ורון, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 21300-02-14

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

 ,51-433592-6 ח"פ  גלבוע בע"מ,  ניבת  פירוק חברת  ובעניין 
ת"ד 10, גן שאול 1935200.

והמבקשת: חברת מירם מים ותשתיות בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד 
מוני עזורה ו/או מוחמד ותד ו/או שמואל ברח"ד ו/או טלי פרדריך 
ו/או רויטל שרר ו/או דור אליעז ואח', מרח' הרברטס סמואל 37, 

חדרה, טל' 04-6225034, פקס' 04-6212203.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.2.2014, הוגשה בקשה לבית 
וכי  המשפט המחוזי בנצרת, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.5.2014, בשעה 11.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
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לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 19.6.2014, בשעה 

.9.00

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

מיה עובדיה, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 56464-02-14

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

ח"פ  בע"מ,  מזון  ושיווק  ייצור  איסטי  חברת  פירוק  ובעניין 
51-341187-6, מרח' משה קול 1/55, אשקלון.

בן  אליעזר  מרח'   ,320931942 ת"ז  צבילין,  אלה  והמבקשת: 
הרצל  מרח'  בראיה,  ארנסט  עו"ד  ב"כ  ע"י  אשקלון,   ,2/5 יהודה 
פקס'   ,08-6752595 טל'   ,78106 אשקלון   ,651 ת"ד  פרנק,  בית   ,30

.ernest100@013.net.il 08-6750651, דוא"ל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.2.2014, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

26.6.2014, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 12.6.2014, 

בשעה 12.00.

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

ארנסט בראיה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 7881-03-14

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

ובעניין פירוק חברת אין און דה פארק בע"מ.

והמבקשת: חברת אור 87 אופיר שי 1991 בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד 
גד לנדאו, מדרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1, קומה 6, רמת גן.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.3.2014, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

26.6.2014, בשעה 9.00.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
ימי  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

אשר נחתומי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 10163-02-14

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

ובעניין פירוק חברת ב.מ.י. שיווק זהב בע"מ, ח"פ 51-411433-9, 

והמבקשים: פנינה יהודה, ת"ז 025231861, ו–28 אח', ע"י ב"כ 
עו"ד לב שניידר, ממור סטולר ושות', עורכי דין, רח' אחד העם 27, 

תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.2.2014, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

11.5.2014, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
מיום  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

.11.4.2014

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

לב שניידר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 49134-02-14

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

ובעניין פירוק חברת י.ממן ניהול השקעות ופיננסיים בע"מ, 
ח"פ 51-191129-9, מאזור התעשייה הישן, ת"ד 5125, אילת 88000.

מיה  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,003183449 ת"ז  בשרי,  ראובן  והמבקש: 
עובדיה, ממשרד א. ספינרד ושות', עורכי דין, רח' דרך השלום 2, 

בית מקרודף, תל אביב 67023, טל' 03-6961211, פקס' 03-6961210.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.2.2014, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

26.6.2014, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
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החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 17.3.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם ברששת, 
אצל רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 08-9477080, 

למפרק החברה.

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

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

 ,17.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם ברששת, מפרק

אקונסלט בע"מ
)ח"פ 51-311274-8(

)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, שנועדה והתכנסה ביום 2.3.2014, התקבלה החלטה 
זיו, מרח'  ולמנות את עוזי  במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

יואל 6, חולון, טל' 054-4323878, למפרק החברה.

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

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

 ,17.7.2014 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.

עוזי זיו, מפרק

אל.אס.איי - סק בע"מ
)ח"פ 51-467988-5(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19.3.214, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל גפני, 
למפרק   ,052-2737847 טל'   ,64739 אביב  תל  18א,  הארבעה  מרח' 

החברה.

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

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

 ,20.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 19.6.2014, 

בשעה 17.00.

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

גד לנדאו, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פש"ר 22173-03-14

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

ח"פ  בע"מ,  הנגב  מרכז  הסעות  חברת  פירוק  ובעניין 
.51-175306-3

אוסנת   .2  ;031906928 ת"ז  אוחנה,  תמי   .1 והמבקשות: 
אפללו, ת"ז 25066895, ע"י ב"כ עו"ד גדעון פנר ו/או ששון יצחק 
קורן  ו/או  ורד  נעים  ו/או  טל  לאה  ו/או  אבו–ג'עפר  אניס  ו/או 
דורון ו/או חניה אנטואנט ו/או שגית ביתן ו/או ליבי יתח ו/או 
מאשה שניאור, מרח' בן צבי 7, ת"ד 10014, באר שבע 84001, טל' 

08-6272745, פקס' 08-6271554.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.3.2014, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

26.6.2014, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 19.5.2014, 

בשעה 12.00.

המבקשות,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שגית ביתן, עו"ד  
באת כוח המבקשות  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

תריסי נוי מפעלי מתכת בע"מ
)ח"פ 51-126091-1(

)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 
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ריפ סרף בע"מ
)ח"פ 51-250133-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.5.2013, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' האורגים 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  16, אשדוד, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חנוך דרך ארליך, עו"ד, מפרק

אופרייט ליס רעם )סדרה ג( בע"מ
)ח"פ 51-381745-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.5.2014, בשעה 11.00, במשרד המפרק, רח' הרב 
ברוך מרכוס 5, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם פטר רנד, עו"ד, מפרק

די או אם אנד אי פרפרטיז בע"מ
)ח"פ 51-408973-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,29.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
החושלים 6, בניין C, קומה 4, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אורי רן, עו"ד, מפרק

מקיאטו טכנולוגיה ויזמים בע"מ
)ח"פ 51-295318-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.6.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' פתחיה 
29, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דן ארזי, מפרק

סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל גפני, עו"ד, מפרק

ד.ר.מ.ה. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-229924-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
קומה 18,  עגול,  1, מגדל  עזריאלי  קרט-סגל, ממרכז  אירית   עו"ד 

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 14.8.2014, 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.

אירית קרט-סגל, עו"ד, מפרקת

י. אופיר יעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-456277-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 20.3.2014, התקבלה החלטה 
מאיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
רצאבי, מרח' אשכנזי 3, פתח תקוה, טל' 03-9309324, 03-9303966, 

פקס' 03-9345961, דוא"ל meir@ratzaby.co.il, למפרק החברה.

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

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

 ,18.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח  בשעה 18.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר רצאבי, עו"ד, מפרק




