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הודעה על מינוי ראש הממשלה לתפקיד שרים 
שחדלו לכהן

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 30)ד( לחוק–יסוד: הממשלה1, 
השרים  לתפקיד  הממשלה  ראש  את  למנות  הממשלה  החליטה 

האלה:

שר האוצר

שר הבריאות

השר להגנת הסביבה

שר החינוך

שר המדע הטכנולוגיה והחלל

שר המשפטים

שר הרווחה והשירותים החברתיים.

ט' בניסן התשע"ה )29 במרס 2015(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 158; התשנ"ד, עמ' 346.  1

הודעה על מינוי סגני שרים
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()7(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
25)א(  לסעיף  בהתאם  החליטה,  הממשלה  כי  התשס"א-12001, 

לחוק–יסוד: הממשלה2, כדלקמן:

ידי  לאשר את מינויו של חבר הכנסת אופיר אקוניס, על   )1(
שר  סגן  לתפקיד  הסביבה,  להגנת  והשר  הממשלה  ראש 
במשרד להגנת הסביבה, נוסף על תפקידו כסגן שר במשרד 

ראש הממשלה;

ידי  על  הנגבי,  צחי  הכנסת  חבר  של  מינויו  את  לאשר   )2(
במשרד  שר  סגן  לתפקיד  הבריאות,  ושר  הממשלה  ראש 

הבריאות, נוסף על תפקידו כסגן שר במשרד החוץ;

לאשר את מינויה של חברת הכנסת ציפי חוטובלי, על ידי   )3(
לתפקיד  והחלל,  הטכנולוגיה  המדע  ושר  הממשלה  ראש 
על  נוסף  והחלל,  הטכנולוגיה  המדע  במשרד  שר  סגנית 
תפקידה כסגנית שר במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

ההודעה נמסרה לכנסת ביום י"א בניסן התשע"ה )31 במרס 
.)2015

כ"ד בניסן התשע"ה )13 באפריל 2015(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

 הודעה על הארכת מינוי יושב ראש וחברים 
 במועצה המייעצת 

לפי חוק מוזאון הכנסת, התש"ע-2010

מוזאון  לחוק   6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
הכנסת, התש"ע-12010 )להלן - החוק(, הארכתי את מינוים של 
הרשומים מטה2 ליושב ראש וחברים במועצה המייעצת למוזאון 

הכנסת:

יושב ראש:

אריה האן

חברים:

שלושה חברי הכנסת לשעבר לפי סעיף 6)2( לחוק:

רן כהן

יוסי כץ

אילן שלגי

נציג ציבור לפי סעיף 6)3( לחוק:

מרים תעסה-גלזר

שני בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה לפי סעיף 6)4( לחוק:

אלון גל

מעוז עזריהו

נציג הגנז לפי סעיף 6)5( לחוק:

רותי אברמוביץ

נציג מועצת המוזאונים לפי סעיף 6)6( לחוק:

דן רונן

חבר מועצת הארכיונים העליונה לפי סעיף 6)7( לחוק:

מיכל הנקין

נציג שר האוצר לפי סעיף 6)8( לחוק:

גבי שוחט.

תוקף המינוי לארבע שנים מהמועד הנקוב בכתב המינוי.

כ"ד בניסן התשע"ה )13 באפריל 2015(
)חמ 3-4169(

יולי )יואל( אדלשטיין  
יושב ראש הכנסת  

ס"ח התש"ע, עמ' 572.  1

י"פ התשע"א, עמ' 1738.  2

הודעה על עדכון סכומים
לפי תקנות העיריות )חתימה על מסמכים מסוימים(, 

התש"ך-1959

)חתימה על  אני מודיע לפי תקנה 2א)ד( לתקנות העיריות 
עקב  כי  התקנות(,   - )להלן  התש"ך-11959  מסוימים(,  מסמכים 

 
ק"ת התש"ך, עמ' 400; התשס"ד, עמ' 802; י"פ התש"ע, עמ' 3234.  1
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 2014 אוגוסט  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  מדד  עליית 
 2014 פברואר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  מדד  לעומת 
התעדכנו הסכומים המופיעים בסעיף 2 לתקנות ועוגלו כאמור 
בתקנה 2א)ב( ו–)ג(, והם מיום ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 

2014(, כלהלן:

הסכום שבסעיף 2)1( לתקנות - "93,100";  )1(

הסכום שבסעיף 2)2( לתקנות - "186,400";  )2(

הסכום שבסעיף 2)3( לתקנות - "621,100".  )3(

י"ט באדר התשע"ה )8 במרס 2015(
)חמ 3-654-ה2(

שוקי אמרני  
                                 המנהל הכללי של משרד הפנים

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
דיר  המקומית  המועצה  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
על  ממונה  לתפקיד  אסדי,  יוסף  המועצה(,   - )להלן  אסד  אל 
חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית  לצורך  הגבייה 
ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, 
על  למועצה  המגיעים  חובה  תשלומי  וגביית  התשנ"ג-31992, 

פי כל דין.

כ"ה בניסן התשע"ה )14 באפריל 2015(
)חמ 3-18(

שוקי אמרני  
המנהל הכללי 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

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, אני מודיע 
כי הארכתי ביום כ"ב באדר התשע"ה )13 במרס 2015( את תוקף 
רישיון 351/"חנה"2 עד יום כ"ז בסיוון התשע"ה )14 ביוני 2015( 

לפי סעיף 18)ב()1( לחוק הנפט.

כ"ד באדר התשע"ה )15 במרס 2015(
)חמ 3-629-ה1(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322; התשכ"ה, עמ' 86.  1

י"פ התשכ"ט, עמ' 1893; התשע"ד, עמ' 7204.  2

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי 

התשע"ה  באדר  כ"א  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
להטיל  החליט   ,40214-12-14 עמל"ע  בתיק   ,)2015 במרס   12(
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,39545 מס'  רישיון  רווה,  רועי  על 
עשרים  בניכוי  שנים  עשר  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע 

ושמונה חודשים, שבהם היתה הגבלת עיסוק.

 )2014 )5 בינואר  ד' בשבט התשע"ד  תוקף ההשעיה מיום 
עד יום כ"ז באלול התשפ"א )4 בספטמבר 2021(.

י"ב בניסן התשע"ה )1 באפריל 2015(
)חמ 3-94(

איתן שלמה ארז  
              סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רג/340, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
התש"ם, עמ' 659, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת גן )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,116 חלקות   ,6180 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
הייעוד:   ;159  ,158  ,88  ,86  ,38  ,37  ,19 ח"ח  בשלמותן,   117

דרך.

כ' באדר התשע"ה )11 במרס 2015(
)חמ 3-2(

אביבית מאור נמרודי  
                            יושבת ראש הוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה רמת גן  
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
 

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,63 ח"ח   ,12212 כגוש  המזוהה  באעבלין,  קרקע  חטיבת   
ששטחה 4,991 מ"ר; הייעוד: כביש שצ"פ.

כ"ז באדר התשע"ה )18 במרס 2015(
)חמ 3-2(

אמין ענבתאוי  
                              יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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
ח/592,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6765, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,4132 עמ'  התשע"ד, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  חולון,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,6054 עמ'  התשע"ד,   ,6817 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
מיום  חולון  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 210 חלקה   ,6996 כגוש  המזוהה  בחולון,  קרקע  חטיבת   
בשלמותה; הייעוד: שב"צ.

י"א בניסן התשע"ה )31 במרס 2015(
)חמ 3-4(

מוטי ששון  
             יושב ראש הוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה חולון  
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
ח/418,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/13051, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5213, התשס"ג, עמ' 3712, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
דרך  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4
התכנון  לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או 

והבנייה(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באעבלין, המזוהה כגוש 12201, ח"ח 51, 52,   
ששטחה 1,013 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

כ"ז באדר התשע"ה )18 במרס 2015(
)חמ 3-2(

אמין ענבתאוי  
                              יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/8273, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4714, התשנ"ב, עמ' 1398, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
דרך  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4
התכנון  לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או 

והבנייה(.
 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3848, התשנ"א, עמ' 1346, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  חולון,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,2773 עמ'  התשע"ג,   ,6545 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
מיום  חולון  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,341 חלקות   ,7160 כגוש  המזוהה  בחולון,  קרקע  חטיבת   
שב"צ,  הייעוד:   ;)89  ,87 ח"ח  )לשעבר  בשלמותן   358-347

שצ"פ, דרך ומעבר להולכי רגל.

י"ב בניסן התשע"ה )1 באפריל 2015(
)חמ 3-4(

מוטי ששון  
             יושב ראש הוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה חולון  
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
רג/340,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
התש"ם, עמ' 659, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גן,  רמת  ולבנייה 
)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   ,4063 עמ'  התשס"ט,   ,5956 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;157 ח"ח   ,6180 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

כ' באדר התשע"ה )11 במרס 2015(
)חמ 3-4(

אביבית מאור נמרודי  
                            יושבת ראש הוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה רמת גן  
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
רג/340,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4190, 
התשנ"ד, עמ' 2059, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  חולון,  ולבנייה 
)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   ,1819 עמ'  התשע"ה,   ,6942 הפרסומים  בילקוט 
פרסום  מיום  חולון  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 156 חלקה   ,7126 כגוש  המזוהה  בחולון,  קרקע  חטיבת   
בשלמותה; הייעוד: שב"צ.

י"ב בניסן התשע"ה )1 באפריל 2015(
)חמ 3-4(

מוטי ששון  
             יושב ראש הוועדה המקומית

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

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ח/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 596, 
התשי"ח, עמ' 866, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  חולון,  ולבנייה 
)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   ,1818 עמ'  התשע"ה,   ,6942 הפרסומים  בילקוט 
פרסום  מיום  חולון  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 683 חלקה   ,6021 כגוש  המזוהה  בחולון,  קרקע  חטיבת   
בשלמותה; גוש 7165, חלקה 51 בשלמותה; הייעוד: שב"צ.

י"ב בניסן התשע"ה )1 באפריל 2015(
)חמ 3-4(

מוטי ששון  
             יושב ראש הוועדה המקומית

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ח/394,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

 
 1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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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
ערים  בניין  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/15652,  מס' 
 19 לסעיף  בהתאם   ,469 עמ'  התשס"ח,   ,5735 הפרסומים 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6581, התשע"ג, עמ' 4322, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית שפרעם מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,32 ח"ח   ,10262 כגוש  המזוהה  בשפרעם,  קרקע  חטיבת   
ששטחה 498 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ג בניסן התשע"ה )12 באפריל 2015(
)חמ 3-4(

אמין ענבתאוי  
                             יושב ראש הוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  
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
ערים  בניין  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/12041,  מס' 
 19 לסעיף  בהתאם   ,3429 עמ'  התשס"ג,   ,5205 הפרסומים 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ה,   ,6929 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
1461, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית שפרעם 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,4-1 ח"ח   ,10279 כגוש  המזוהה  בשפרעם,  קרקע  חטיבת    
7, 8, ששטחה 6,371 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

כ"ג בניסן התשע"ה )12 באפריל 2015(
)חמ 3-4(

אמין ענבתאוי  
                             יושב ראש הוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
התש"ם, עמ' 659, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גן,  רמת  ולבנייה 
)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 
בילקוט הפרסומים 6038, התש"ע, עמ' 1133, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;20 ח"ח   ,6180 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

כ' באדר התשע"ה )11 במרס 2015(
)חמ 3-4(

אביבית מאור נמרודי  
                            יושבת ראש הוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה רמת גן  
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
ג/6569,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4268, 
התשנ"ז, עמ' 1030, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  עפולה,  ולבנייה 
)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 
בילקוט הפרסומים 6083, התש"ע, עמ' 2834, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית עפולה מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,11 חלקה   ,16662 כגוש  המזוהה  בעפולה,  קרקע  חטיבת   
ששטחה 618 מ"ר; הייעוד: מבנה ציבור.

י"ב בניסן התשע"ה )1 באפריל 2015(
)חמ 3-4(

שלמה מליחי  
             יושב ראש הוועדה המקומית

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

 ירושליםמחוז 
 

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

101-0130500 
הרחבת יחידת דיור והשלמת קומה שם התכנית: 

 , ירושלים6ברחוב הרכבי 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי  הועדה 5891 –התשכ"ה יה, והבנ
ה ירושלים, ובמשרדי הועדה יהמקומית לתכנון והבני
ה ירושלים, מופקדת  תכנית יהמחוזית לתכנון ולבני

 .2510500-525מתאר מקומית מס': 
 ללא איחוד וחלוקה.איחוד וחלוקה: 

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

 סת לתכניות הבאות:המתייח
 מס' התכנית  סוג היחס

  2770  שינוי 
 ב'  1599  כפיפות 

 90  ביטול 
 א'  1200מק/   כפיפות 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
  9רחוב: הרכבי  ,שכונה: קריית שמואל, ישוב: ירושלים

 X :002501קואורדינטת 
 Y :952712קואורדינטת 

 

 גושים וחלקות: 
   79)מוסדר( מס' חלקות בשלמותן  52205

 

 מטרת התכנית:
הרחבת יחידת דיור ע"י השלמת קומה עליונה קיימת 

 , ירושלים. 9ותוספת מרפסות, רחוב הרכבי 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד למגורים  0שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים  .א

 ב'.
 קביעת בינוי לתוספות בניה כמפורט להלן:  .ב

להשלמת קומה עליונה קיימת,  קביעת בינוי (5
 לשם הרחבת יחידת הדיור הקיימת בה, 

 בהתאם לנספח בינוי.
קביעת בינוי לתוספת מרפסות במפלס  (0

 +, בחזית הצפונית של הבניין, בהתאם5.99
 לנספח הבינוי.

קביעת בינוי למחסן ומקלט בלבד בקומת  (5
 המרתף, בהתאם לנספח בינוי ולקיים בשטח.

מ"ר,  922.21 -הגדלת שטחי הבנייה המרביים ל .ג
 מ"ר  512.50-מ"ר שטחים עיקריים ו 982.59מתוכם 

 עבור שטחי שירות. 
שינוי קוי בנין וקביעת קוי בנין חדשים לתוספות  .ד

 לעיל.
 

קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר  .ה
 בניה בשטח.

 קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספת הבניה. .ו
 הוראות בגין חלקי מבנה להריסה.קביעת  .ז
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור. .ח

  .ט

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

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

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

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

. העתק 20-9089955, טלפון 2, קומה 5ספרא 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

, 5, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון המלכה ובניה
 .    20-9082095ירושלים, טלפון 

 

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

 .5898 -קר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חו
 
 

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

101-0027726 
 שייח-שינוי קווי בניין, אשם התכנית: 

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי  הועדה המקומית 5891-ניה, התשכ"הוהב

ירושלים, ובמשרדי הועדה המחוזית יה ילתכנון והבנ
ה ירושלים, מופקדת תכנית מתאר מקומית ילתכנון ולבני

 .2078879-525מס': 
 ללא איחוד וחלוקה.איחוד וחלוקה: 

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מס' התכנית  סוג היחס

 א'  2191  שינוי 
 90  ביטול 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שייח-א שכונה:, ישוב: ירושלים

 X :005851קואורדינטת 
 Y :955291קואורדינטת 

 

 גושים וחלקות: 
   5לא מוסדר מס' חלקות בשלמותן  52989

 

 מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין מאושרים, ללא שינוי בזכויות הבניה 

 שייח, ירושלים. -המאושרות בשטח, שכ' א
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 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין מאושרים וקביעת קווי בניין חדשים, ללא 

שייח, -שינוי בזכויות הבניה המאושרות בשטח, שכ' א
 ירושלים.

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבניין, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 
הודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ה

בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר 
. העתק 20-9089955, טלפון 2, קומה 5ספרא 

ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
, 5ובניה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 

 .    20-9082095ירושלים, טלפון 
 

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

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

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

101-0050363 
 0יח"ד ברחוב דובר שלום  0תוספת שם התכנית: 

 בשכונת רוממה, ירושלים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי  הועדה המקומית 5891-ניה, התשכ"הוהב
יה ירושלים, ובמשרדי הועדה המחוזית ילתכנון והבנ

תכנית מתאר מקומית  מופקדתה ירושלים, יון ולבנילתכנ
 .2052191-525מס': 

 ללא איחוד וחלוקה.איחוד וחלוקה: 
 היתרי בניה והרשאות: 

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מס' התכנית  סוג היחס
 ב' 1599  כפיפות

 א'  1109  שינוי 
 90  ביטול 

 א' 1200מק/   כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
   0רחוב: דובר שלום , שכונה: רוממה, ישוב: ירושלים

 X :058719קואורדינטת 
 Y :955750קואורדינטת 

 

 גושים וחלקות: 
   09)מוסדר( מס' חלקות בשלמותן  52088

 

 
 

 מטרת התכנית:
, רוממה, 0ין שברח' דובר שלום ייח"ד בבנ 0תוספת 
 ירושלים 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
, 0קביעת בינוי לתוספות בניה שברח' דובר שלום  .א

 בהתאם לנספח בינוי וכמפורט להלן: 
התרת הסבת תוספות בניה שאושרו בתכנית  (1

א' כהרחבות של יחידות דיור קיימות  1109
 +. 51.22לשתי יחידות דיור חדשות, במפלס 

+,  51.22בינוי לתוספות בניה במפלס קביעת  (2
דות הדיור החדשות לשם הרחבת אחת מיחי

 בבנין, כאמור.
 יח"ד. 58-ל 57-רבי מהגדלת מס' יחידות הדיור המ .ב
 2571 -הגדלת שטחי הבניה המרביים וקביעתם ל .ג

מ"ר  855 -מ"ר שטחים עיקריים ו 5092מ"ר, מהם 
 שטחי שירות.

+  51.22לס קביעת קוי בנין מרביים לבניה שבמפ .ד
 ן. יבבני

 קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה בשטח. .ה
 קביעת הוראות בגין מבנים להריסה. .ו
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור.   .ז

  .ח

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבניין, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר 

. העתק 20-9089955, טלפון 2, קומה 5ספרא 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

, 5ובניה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 
 .    20-9082095ירושלים, טלפון 

 

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

תמכת, ובהתאם לתקנות את העובדות שעליהן היא מס
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

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

 קובי כחלון
 קומיתיו"ר הועדה המ

 ירושלים בנייהלתכנון ול
 
 

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

 18047מק/ 
וחלוקה מחדש, ללא הסכמת כל שם התכנית: איחוד 

 הבעלים בשטח בית העלמין, גבעת שאול, ירושלים
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965-והבניה, התשכ"ה
 .52298מקומית מס' מק/ 
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  איחוד וחלוקה:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים, בכל תחום 

 התכנית.
 והרשאות:היתרי בניה 

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מס' תכנית  סוג היחס
 90  ביטול

 א'  1029 שינוי/כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה:  גבעת שאול , ישוב:  ירושלים

  X :057722קואורדינטת 
  Y :955571קואורדינטת 

 

 גושים וחלקות:
, 92, 18-28, 55-05מס' חלקות בשלמותן  52018גוש: 

97 ,75 ,70 ,71 ,79 ,89  
, 99, 99, 95, 90, 29, 27, 00, 05מס' חלקות בחלקן 

72 ,98 ,87 . 
     552, 555, 59מס' חלקות בחלקן  52599גוש: 

 

 מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש, ללא הסכמת כל הבעלים, 

 התכנון והבניה.א )א( לחוק  90בהתאם לסעיף 
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש ללא  .5

הסכמת כל הבעלים, בהתאם לנדרש בהוראות 
 . 55א', סעיף  1029תכנית מס' 

 קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ועצים להעתקה. .0
 קביעת הוראות בגין מבנים להריסה. .5

8.  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים 
 .          05.0.52בתאריך  5879עמוד  9792מס' 

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
. 20-9087592/5 'טל ,, ירושלים5ירושלים, כיכר ספרא 

וכן במשרדי הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון 
. כל 20-9082095ון: , טלפ85252, ירושלים 5המלכה 

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 

 ניר ברקת
 ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית

 ירושלים לתכנון ולבנייה
 
 

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי נתניה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 

 60/330נת/מק/
 60/330נת/מק/ 0186306-804

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף  
, כי במשרדי הוועדה המקומית 5891-תשכ"ההוהבנייה, 

לתכנון ולבנייה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
מרכז מופקדת תוכנית   ובנייה מחוז וועדה מחוזית

המהווה שינוי לתוכניות  92/110נת/מק/מפורטת: מספר 
 הבאות:

 5/ש/522שינוי לתוכנית : שינוי לתוכנית
 השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 

 נתניה. -רשות מקומית 
 

 כתובת:
  מרכז העיר שכונה:  85 שדרות -וייצמן חיים   רחוב:

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 95חלקות במלואן:  9075גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ( לחוק.2א)א()90שינוי קווי בניין עפ"י סעיף  א. 
 ( לחוק.1א)א()90שינוי לבינוי לפי סעיף  ב. 
 ( לחוק.8א)א()90תוספת שטחים עיקריים לפי סעיף  ג. 

 

ל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים א,ד,ה משעה כ 
כל  59.22עד  50.22וביום ב, משעה  55.52עד  9.52

ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעונין בקרקע בבנ
וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית,

ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 
עה המאוחרת מבין פרסומה של ההוד ממועד

 הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ספיר, נתניה, טלפון:  , אזה"ת ק.9ובניה, הצורן 
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה , 28-9925572

טלפון:  , רמלה,85המחוזית / ערר )כתובת: רח' מוצקין 
29-8799222.) 

 

 ם כןהתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא א
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 

ובהתאם לתקנות  את העובדות שעליהן היא מסתמכת
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

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

 

 מרחב תכנון מקומי נתניה
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 

804-0013570 
 הרחבת רח' האורזים -/א03/260מק/

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף  
, כי במשרדי הוועדה המקומית 5891-תשכ"ההוהבנייה, 

לתכנון ולבנייה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
מרכז מופקדת תוכנית   ובנייה מחוז וועדה מחוזית

המהווה שינוי  229-2051580מפורטת: מספר 
 לתוכניות הבאות:

 שינוי לתוכנית : 
 57/529שינוי לתוכנית 
 59/529שינוי לתוכנית 
 05/529שינוי לתוכנית 
 /א05/529שינוי לתוכנית 
 0/ה/05/529שינוי לתוכנית 
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 7/222שינוי לתוכנית 
 09/529שינוי לתוכנית 
 5/529שינוי לתוכנית 
 /א5/529שינוי לתוכנית 

 

 השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
 נתניה. -רשות מקומית 

 

 כתובת:
  אזה"ת ק.אליעזר שכונה:  האורזים רחוב:

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 88, 95, 90חלקי חלקות:  9052גוש: 
 555, 527חלקות במלואן:  9057גוש: 
 529, 525, 91, 90חלקי חלקות:  9057גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הארכה, התווית והסדרת דרכי גישה של דרך  הרחבה,

 ( לחוק.0א)א()90מאושרת בהתאם לסעיף 
 

ל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים א,ד,ה משעה כ
כל  59.22עד  50.22וביום ב, משעה  55.52עד  9.52

מעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
כך על פי וכן כל הזכאי ל את עצמו נפגע על ידי התכנית,

ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 
פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים  ממועד

ובניה,  בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
, 28-9925572ספיר, נתניה, טלפון:  , אזה"ת ק.9הצורן 

העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית / ערר 
 (.29-8799222טלפון:  , רמלה,85מוצקין )כתובת: רח' 

 

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

ובהתאם לתקנות  את העובדות שעליהן היא מסתמכת
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

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

 

 מרחב תכנון מקומי נתניה
תכנית מתאר מקומית  הודעה בדבר אישור

 804-0127340  מספר
 משפ' גולדפייז - 83/230מק/

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 5891 -והבנייה, תשכ"ה 

המהווה שינוי לתוכניות  804-0127340מקומית מספר 
 הבאות:

 שינוי לתוכנית 
 /במ5/712שינוי לתוכנית 
 7/222שינוי לתוכנית 

 

 השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
 נתניה. -רשות מקומית 

 

 כתובת:
 קריית רבין שכונה:   50 הברבור רחוב:

 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 59חלקות במלואן:  9755גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
בקומת הקרקע בכניסה  7הרחבת שטח דירה מס'  . 5

מ"ר בהתאם לסעיף  502ב' לא יעלה על 
 ( לחוק.50א)א()90

בקומת הקרקע  7שינוי קו בניין נקודתי לדירה מס'   .0
מ'  בהתאם  5.25 -מ' 1.2 -מ' ל 1 -בכניסה ב' מ

 ( לחוק.2א)א()90לסעיף 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, בתאריך 0859 ', בעמ9898 'ובילקוט הפרסומים מס

05/25/0251. 
 

תכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ה
, 9הצורן , לתכנון ובניה ועדה מקומית לתכנון ובניה

ובמשרדי  28-9925572אזה"ת ק. ספיר, נתניה, טלפון: 
, 85הועדה המחוזית מחוז מרכז, כתובת: רח' מוצקין 

רשאי לעיין כל המעוניין  .29-8799222רמלה, טלפון: 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 לקהל.
 

 ש. שר
 יו"ר ועדת משנה

 לתכנון ובנייה נתניה
 
 

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
 ודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מספר ה

 0127238-815 – 151/00/1רצ/ מק/
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891-תשכ"הוהבניה, 
לתכנון ולבניה ראשון לציון, ובמשרדי הועדה המחוזית 

 מופקדת תכנית מתאר  לתכנון ובניה מחוז מרכז
 255-2578712 – 555/00/5רצ/ מק/

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 00/5רצ/ שינוי לתוכנית

  /יג5רצ/ כפיפות             
 

 ית ומקומם:השטחים הכלולים בתכנ
 רשות מקומית: ראשון לציון

 

 כתובות:
 ב' , שיכון המזרח, ראשון לציון. 51רח' עזרא 

 

 חלקות בשלמותן:
 220חלקה: , 2020גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
( לחוק 2א)א( סעיף )90שינוי קווי בנין עפ"י סעיף  .א

 התכנון והבניה.
 מ'  2.1מ' עבור  1-שינוי קו בנין אחורי נקודתי מ

 עפ"י המסומן בתשריט.
  שינוי קו בנין אחורי נקודתי עבור מרפסת בקומה

 מ' עפ"י המסומן בתשריט. 5.51-מ' ל 1-א', מ
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 מ' נקודתי  5-שינוי קו בנין צידי שמאלי נקודתי מ
 מ' עפ"י המסומן בתשריט. 0.5-ל

 מ' נקודתי  5-שמאלי נקודתי מ-שינוי קו בנין צידי
 מ' עפ"י המסומן בתשריט. 0.9-ל
  

ן רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל המעוני
מעונין בקרקע,  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל

ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע יבבנ
 522וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  על ידי התכנית.

יום ממועד  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
בין הפרסומים פירסומה של ההודעה המאוחרת 

תונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, יבע
 פקס:  25-8127177ראשל"צ, טלפון:  02ל הכרמ

העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה , 25-8127821
, קרית ממשלה, רמלה, 85המחוזית )כתובת: הרצל 

 .29-8799222טלפון: 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
ה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת הוגש

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

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

בכתב ההתנגדות המלווה בתצהיר עו"ד יש לציין את 
ון טלפ מס' התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם, כתובת,

 ונייד.
 

 דב צור
 יו"ר הועדה המקומית

 ראשון לציון לתכנון ובנייה
 
 

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 

0150508-833 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מצפה אפק, 
מופקדת תכנית מפורטת   לתכנון ובניה מחוז מרכז,

 (.5/5592, )מק/211-2550502 :מספר
  המהווה שינוי לתכניות הבאות:

 . 5592ממ/, 901ממ/, 5592/5ממ/מק/
 .2/0, תמא/51ובכפיפות ל: תמא/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 באר יעקברשות מקומית: 

בתוך שכונה קיימת, צמודה לסמינר באר  שא נסרחוב: 
 .יעקב, באר יעקב

 

 גושים/ חלקות לתכנית:
 , .557, 507, 502חלקות:  2222גוש: 

 .559, 555, 522, 88, 89, 7, 1חלקי חלקות: 
 

 מטרת התכנית:
יח"ד ע"י איחוד וחלוקה  025הקמת מתחם מגורים בן 

ז' בהסכמת בעלי הזכויות במקרקעין, עפ"י פרק ג' סימן 
 בחוק. 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת עקרונות לתכנון מתחם מגורים חדש ומתן זכויות 

  בניה והוראות לבניה חדשה, כמפורט להלן:
איחוד וחלוקה של המגרשים בהסכמת בעלי הזכויות  א. 

  במקרקעין, עפ"י פרק ג' סימן ז' בחוק.
  החלפת שטחים ללא שינוי שטח בסה"כ. ב. 

  יח"ד. 025ג':  סה"כ  . אזור מגורים5
קומות+ ח. על הגג ובסה"כ  9בניינים בני  1 -5.5

  יח"ד. 92
קומות+ ח. על הגג ובסה"כ  9בניינים בני  1 -5.0

  יח"ד. 521
קומות+ ח. על הגג ובסה"כ  9בניינים בני  0 -5.5

  יח"ד. 59
הזכויות  -. אזור למבנים ומוסדות ציבור לחינוך 0

 .901על פי תב"ע ממ/
קביעת הוראות בינוי וקוי בניין כמפורט בתשריט, ג. 

  להלן ובנספח הבינוי. 1בסעיף 
כמפורט בטבלת זכויות  -ד. קביעת זכויות הבניה
  להלן. 1והוראות הבניה. סעיף 

ה. קביעת הוראות ותנאים לפיתוח השטח ולהוצאת 
  היתרים בתחום התכנית.

  ו. הריסת מבנים קיימים המסומנים להריסה.
 

ן ראשי לעיין בתכנית, בימים א,ג,ה, ובשעות ימעוניכל ה
שבהם המשרדים האמורים פתוחים   9.22-50.22

לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני 
אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי 

לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522לכך ע"פ סעיף 
דעה המאוחרת בין יום ממועד פירסומה של ההו 92

הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
, 25-8520215: 'פתח תקווה, טל 8 ובניה, בן ציון גליס

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 
 (.29 -8799222, רמלה, טלפון: 85)כתובת: הרצל 

 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

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

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

 0007046-833 
לחוק התכנון  98לסעיף  נמסרת בזו הודעה בהתאם

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה מצפה אפק, ובמשרדי הועדה המחוזית 

מופקדת תכנית מפורטת   לתכנון ובניה מחוז מרכז,
 (.55/5280, )ממ/מק/211-2008099מספר 

 

 5280ממ/במ/  המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 באר יעקברשות מקומית: 

 שכונה: פארק המושבה., באר יעקב  ישוב: 
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תיאור מקום: בפינת הרחובות בן יוסף שלמה והברוש, 
 וברחוב דרך חיים.

 

 גושים/ חלקות לתכנית:
 559, 551, 552, 527חלקות במלואן:  2225גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ני ציבור חילופי שטחי ציבור לצורך יצירת מתחם למב

בפינת הרחובות בן יוסף שלמה  527,528,559בחלקות 
 והברוש בבאר יעקב. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת ייעוד קרקע של מבנים ומוסדות ציבור 5

( במקום ייעוד שטח 225)מגרש  559בחלקה 
  ציבורי פתוח במצב המאושר.

-528)מגרשים  552-551. איחוד וחלוקה של חלקות 0
552.)  

יצירת מגרש בייעוד מבנים ומוסדות ציבור בשטחה  .5
  .551ושארית חלקה  552של חלקה 

. יצירת מגרש בייעוד שטח ציבורי פתוח )ע"ב השטח 2
ד'( בשארית  5.092בגדול  559שנויד מחלקה 

  הצמודה לדרך. 551חלקה 
 

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים א,ג,ה, ובשעות 
שבהם המשרדים האמורים פתוחים   9.22-50.22

לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני 
אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי 

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

הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
, 25-8520215: 'פתח תקווה, טל 8ובניה, בן ציון גליס 

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 
 (.29 -8799222, רמלה, טלפון: 85)כתובת: הרצל 

 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

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

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

 0025500-833 
לחוק התכנון  98לסעיף  נמסרת בזו הודעה בהתאם

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה מצפה אפק, ובמשרדי הועדה המחוזית 

מופקדת תכנית מפורטת   לתכנון ובניה מחוז מרכז,
 .211-2075522מספר 

 

  המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 5280, ממ/במ/5280/5שינוי ממ/מק/

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 באר יעקב ,9 רחוב רבין, באר יעקברשות מקומית: 

 

 גושים/ חלקות לתכנית:
 520חלקה:  ,2225גוש: 

 מטרת התכנית:
א 90מ"ר, מכוח סעיף  502-הגדלת השטח העיקרי ב

לחוק התכנון והבנייה, בבית משותף קיים ברח'  59)א( 
יעקב, לצורך הרחבת מרפסות בלבד. -באר 9יצחק רבין 

 יח"ד קיימות בבניין.  05עבור 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  2002.70-מ"ר לשטח העיקרי, מ 502תוספת של 

  מ"ר. 2522.70 -ל
יח"ד קיימות  05-התוספת תשמש להרחבת מרפסות ב

  על פי התכניות בנספח הבינוי. 5-9בקומות 
 

ן ראשי לעיין בתכנית, בימים א,ג,ה, ובשעות יכל המעוני
שבהם המשרדים האמורים פתוחים   9.22-50.22

לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני 
, וכן כל הזכאי אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית

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

הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
, 25-8520215: 'פתח תקווה, טל 8ובניה, בן ציון גליס 

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 
 (.29 -8799222, רמלה, טלפון: 85)כתובת: הרצל 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

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

 משה פרץ
 יו"ר הועדה המקומית

 מצפה אפקלתכנון ובנייה 
 
 

 מחוז  הצפון
 

 מרחב תכנון מקומי טבריה
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 

 63/  042טה / מק / 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 , בדבר אישור תכנית מפורטת5891 –והבנייה, תשכ"ה 
  91/  097טה / מק / מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 097ג /   שינוי

 52/097טה/מק/ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
 רשות מקומית: טבריה.

 

 גושים/ חלקות לתכנית:
 שלם ,529 :חלקי חלקה ,51091 גוש:
 .525,528חלקי חלקה  ,51091 גוש:

 

 עיקרי הוראות התוכנית :
 שינוי קו בנין.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 9810ובילקוט פרסומים מספר  21/50/0252

 .  01/50/0252, בתאריך 0519
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
 ,129לתכנון ולבניה ועדה מקומית טבור הארץ ת.ד. 

ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז  22-9758109טלפון: 
טלפון:  נים ועדה מחוזית, כתובת: נצרת עלית.משרד הפ
כל המעוניין ראשי לעיין בה בימים  .22 – 9129129

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 

 אליהו זיגדון
 יו"ר ועדת משנה

 טבריה לתכנון ובנייה
 

 
 צפתמרחב תכנון מקומי 

הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית  
 25מס'  צפ / מק / 

ן לחוק התכנו 557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
 בדבר אישור תכנית מפורטת, 5891-והבניה,תשכ"ה
   75מס': צפ / מק / 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 597ג /  -שינוי ל

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 582עד:   582מחלקה:   55981גוש: 

 

 מטרות התכנית: 
 בניין חלוקת מגרשים ושינוי קווי

 

הלוח הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים 
 08/55/0255  -הבטוח 

,  9719ובילקוט פרסומים מס'  09/55/0255  - הארץ
 .59/20/0252מיום 

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית 
, 22-9807291: 'טל , צפת12לתכנון ולבניה, רח' ירושלים 

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים על 
 האמורים פתוחים לקהל.

 

 אילן שוחט
 יו"ר הועדה המקומית

 צפתלתכנון ובנייה 
 
 

 מרחב תכנון מקומי קצרין
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 

 12/7350קצ/מק/
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

בדבר אישור תכנית מפורטת , 5891 –והבנייה, תשכ"ה 
 57/8150מספר קצ/מק/

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 8150ג/ שינוי לתוכנית 
 1/8150מק/קצ/ שינוי לתכנית 

 52182ג/  תואם 
 

 השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
 רשות מקומית: קצרין.

 

 גושים/ חלקות לתכנית:
לפי  79מגרש , חלקי 78 חלקות: ,חלקי 025222 גוש:

    5/72/0תרש"צ 
 

 עיקרי הוראות התוכנית :
  הגדלת אחוזי הבניה.

  הגדלת התכסית.
 שינוי קו בניין. 

 קביעת גובה הבניה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
 5799עמוד , 9858ובילקוט פרסומים מספר  05/55/52

 .55/50/0252בתאריך 
 

המקומית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
ובמשרדי , 22-9898992ניה קצרין, טלפון: לתכנון ולב

הועדה המחוזית, מחוז צפון משרד הפנים, כתובת: 
כל המעוניין ראשי  .22-9129129טלפון:  נצרת עלית.

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
 לקהל.

 

  דימי אפרצב   
  יו"ר הועדה המקומית          

 קצריןלתכנון ולבנייה            
 
 

דרוםה  מחוז  
 

 מרחב תכנון מקומי נתיבות
 0030802-607הודעה בדבר אישור תוכנית מספר 

 -שם תכנית:  נחלת יששכר רחוב גרשונוביץ
 העברת זכויות בניה.
לחוק התכנון  557נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 ,928-2012227 ', בדבר אישור מס5891-והבניה, תשכ"ה
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

519/520/25/00שינוי   
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: נתיבות

 ישוב: נתיבות
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
בשלמות 11עד:    11מחלקה:    58178גוש:    
 חלקי 12עד:    12מחלקה:    58178גוש:  
 חלקי 19עד:    19מחלקה:    58178גוש:  
 חלקי 75עד:    75מחלקה:    58178גוש:  
 חלקי 98עד:    98מחלקה:    58178גוש:  
 חלקי 81עד:    81מחלקה:    58178גוש:  

 

 מטרות  התכנית: 
 57ותוספת   522,525קומות לתאי שטח  0תוספת 

  522יח"ד  בתא שטח 
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 עיקרי הוראות התכנית: 
קומות(  0)תוספת  7-ל 1-א.  שינוי מספר קומות מ

 א( 2א)א( )90ע"פי סעיף  525-ו 522לתאי שטח 
 522מ'  לתאי שטח  01-ל 02-ב.  שינוי גובה מבנים מ

 א( 2א)א( )90ע"פי סעיף  525-ו
יח"ד  57)תוספת  91-ל 99-ג.  הגדלת מספר יח"ד מ

(, ללא הגדלת סה"כ השטחים 522בתא שטח 
ו  522טרות עיקריות לתאי שטח המאושרים למ

 ( 9א)א( )90ע"פ סעיף  525
מ"ר שטחים עיקריים מתא שטח  5222ד.  העברת 

 ( 9א)א( )90ע"פי סעיף  522לתא שטח  525
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
  .9889ובילקוט פרסומים  מס'  15/01/15

 

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז  לתכנון ובניה "נתיבות"

באר  2מרכז, כתובת: קריית הממשלה , רח' התקווה 
כל המעוניין רשאי לעיין בה , 29-9095785שבע, טלפון: 

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  
 

 יחיאל זוהר
 יו"ר הועדה המקומית

 תנתיבולתכנון ובנייה 
 
 
 
 

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 20369-02-15

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

 )1990( והשקעות  נכסים   -  38 לבנדה  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-146493-5, מרח' לבנדה 38, תל אביב.

ואח', מדרך  בננסון  טל  עו"ד  ב"כ  ע"י  כהן,  אלי  והמבקש: 
ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, רמת גן 52520, טל' 03-6090222, 

פקס' 03-6092211.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.2.2015, הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

11.5.2015, 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.

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

טל בננסון, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 16641-03-15

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

ובעניין פירוק מרכז רפואי אניטה בע"מ, ח"פ 51-369798-7.

והמבקשים: י.א.א. החזקות בע"מ ואח', ע"י ב"כ עו"ד משה 
פקס'   ,04-8539111 טל'   ,3502430 חיפה   ,11 רד"ק  מרח'   יונאי, 

.04-8539222

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.3.2015, הוגשה בקשה לבית 
וכי  המשפט המחוזי בחיפה, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.5.2015, 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 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 5.5.2015, 

בשעה 12.00.

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

משה יונאי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:

שם האגודה: קרן מילואים חברי אור הנר - אגודה שיתופית   )1(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005938-6.

המען: ד"נ חוף אשקלון, אור הנר 79190.

תאריך רישום: כ"ה בניסן התשע"ה )14 באפריל 2015(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

שם האגודה: החזקות י.מ.א. אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )2(

מס' האגודה: 57-005939-4.

המען: ד"נ אשרת, עין המפרץ 2521000.

תאריך רישום: כ"ה בניסן התשע"ה )14 באפריל 2015(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

שם האגודה: קרנות מילואים קיבוץ חצור - אגודה שיתופית   )3(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005940-2.

המען: חצור אשדוד 60970.

תאריך רישום: כ"ו בניסן התשע"ה )15 באפריל 2015(.
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אפשר שליט בע"מ
)ח"פ 51-474591-8(

ש.ד.פ מגדלי בבלי בע"מ
)ח"פ 51-476828-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2015, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברות מרצון ולמנות את אופיר שליט, מרח' 

ליאו וייסמן 5, ירושלים, למפרק החברות.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אופיר שליט, מפרק

אפשר שליט בע"מ
)ח"פ 51-474591-8(

ש.ד.פ מגדלי בבלי בע"מ
)ח"פ 51-476828-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברות הנ"ל 
תתכנס ביום 12.6.2015, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' ליאו וייסמן 5, 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברות,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברות.
אופיר שליט, מפרק  

דמיון - סטודיו ליציקה אומנותית בע"מ
)ח"פ 51-138215-2(

)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   ,10.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

תמר ורשבסקי, מרח' השחר 43, רעננה, 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.

 ,12.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.00 בשעה 

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

כ"ו בניסן התשע"ה )15 באפריל 2015(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם: ד.נ.ה שרותי מימון - אגודה שיתופית בע"מ.

השם החדש: ד.נ.ה שירותי מימון אגודה שיתופית בע"מ.

Dana Finance Services Cooperative Society Ltd

מס' האגודה: 57-004979-1.

מיום: כ"ה בניסן התשע"ה )14 באפריל 2015(.

כ"ה בניסן התשע"ה )14 באפריל 2015(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

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

בי.איי.סי.אס אינטרנשיונל קומפיוטר סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-358676-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.3.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל רגב, מרח' מנחם בגין 7, 

רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אייל רגב, מפרק

בי.איי.סי.אס אינטרנשיונל קומפיוטר סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-358676-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.6.2015, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' מנחם בגין 7, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל רגב, מפרק  
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אמ.סי.אמ. פולימרים בע"מ
)ח"פ 51-121842-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.4.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

מרדכי חימוביץ, מרח' שז"ר 53, רמת גן, 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.

 ,12.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
מרדכי חימוביץ, מפרק

אי.אנ.אס. פתרונות מחשוב בע"מ
)ח"פ 51-446525-1(

)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 
התקבלה   ,25.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרק  הרצליה,   ,5805 ת"ד   ,12 סוקולוב  מרח'  מייק,  טל  עו"ד 

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.

 ,25.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, ברח' ברקוביץ' 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
טל מייק, עו"ד, מפרק

נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
תמר ורשבסקי, מפרקת

עתידים ייעוץ פיננסי בע"מ
)ח"פ 51-199513-6(

)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 
התקבלה   ,23.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

יורם הדר, מרח' החיטה 2, בני עטרות, 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.

 ,12.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
יורם הדר, מפרק

דרבי יוסי - חברה להשקעות להשכרה ולבניה 
)1989( בע"מ

)ח"פ 51-136629-6(

)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 
התקבלה   ,19.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

יוסף דרבי, מרח' נשר 20, אילת, 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.

 ,12.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
יוסף דרבי, מפרק




