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הודעה על מילוי מקום של שר

( )1לפטור מחובת מכרז פומבי לפי סעיף  19לחוק את משרת ראש
המועצה הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי לראש הממשלה;

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,בהתאם
לסעיף (24א) לחוק–יסוד :הממשלה ,2שהשר זאב בנימין בגין
ימלא את מקום שר המשפטים ,מיום כ"ה בכסלו התשע"ב (21
בדצמבר  )2011עד יום ב' בטבת התשע"ב ( 28בדצמבר .)2011

( )2לפטור באופן חד–פעמי מחובת עריכת מכרז פומבי לפי
סעיף  19לחוק ,את משרת סגן ראש המועצה הלאומית
לכלכלה ,כאמור בהחלטת הממשלה שפורסמה בילקוט
הפרסומים התשע"א ,עמ'  ,5804ובכפוף לכל התנאים
שנקבעו בה.

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

בהתאם לסעיף (9ב) לחוק נמסרה הודעה לכנסת.
כ"ד בכסלו התשע"ב ( 20בדצמבר )2011
(חמ )3—3281
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה על מילוי מקום של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,בהתאם
לסעיף (24א) לחוק–יסוד :הממשלה ,2שהשר יוסי פלד ימלא את
מקום שר הביטחון ,מיום י"ח בכסלו התשע"ב ( 14בדצמבר
 )2011עד יום י"ט בכסלו התשע"ב ( 15בדצמבר  ,)2011והשר
להגנת העורף ,מתן וילנאי ,ימלא את מקום שר הביטחון מיום
כ' בכסלו התשע"ב ( 16בדצמבר  )2011עד יום כ"ב בכסלו
התשע"ב ( 18בדצמבר .)2011
בהתאם לסעיף (9ב) לחוק נמסרה הודעה לכנסת.
ט"ז בכסלו התשע"ב ( 12בדצמבר )2011
(חמ )3—3281
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
  2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-מינתה הממשלה את הראל לוקר
לתפקיד המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה.
תוקף המינוי החל ביום כ"ט בכסלו התשע"ב ( 25בדצמבר .)2011
א' בטבת התשע"ב ( 27בדצמבר )2011
(חמ )3—56
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן
חובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ועל פי הצעת ועדת
שירות המדינה ,החליטה הממשלה כדלקמן:
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

1970

כ"ב בכסלו התשע"ב ( 18בדצמבר )2011
(חמ )3—274
צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות
שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,הוסיפה
הממשלה את המשרה שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת
לחוק 2ולפיכך תחת הכותרת "משרד ראש הממשלה" ,אחרי
הפרט "44ד .מנהל היחידה לשירות הממשלתי לציבור"
שבתוספת האמורה יבוא "44ה .ראש המועצה הלאומית
לכלכלה והיועץ הכלכלי לראש הממשלה".
כ"ב בכסלו התשע"ב ( 18בדצמבר )2011
(חמ )3—1173
צבי האוזר
מזכיר הממשלה

__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
 2י"פ התשס"ח ,עמ'  3520ועמ'  ;)4532( 3978התשס"ט ,עמ' ;2965
   התש"ע ,עמ'  128ועמ'  ;3230התשע"א ,עמ'  ,1270עמ'  ,4240עמ'
   ,4832עמ'  ,5165עמ'  ,5852עמ'  6314ועמ' .6466

הודעה על מינוי ממונה רגולציה בתחום תעסוקה
במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  23לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-מינתה הממשלה ,על פי המלצת שר
התעשייה המסחר והתעסוקה ,את מיכל צוק לממונה רגולציה
בתחום תעסוקה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה.
המינוי הוא לתקופת כהונה אחת בת  6שנים ,החל ביום ו'
בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2012
א' בטבת התשע"ב ( 27בדצמבר )2011
(חמ )3—1173
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי שגריר ישראל בקזחסטן
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  23לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-מינתה הממשלה את אליהו טסמן
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

לתפקיד שגריר ישראל בקזחסטן במקום ישראל מי-עמי
המסיים את תפקידו.

האמור ,את תכנית מיתאר ארצית תמ"א/34/ב/5/א  -הרחבת
תפוקת מיתקן ההתפלה הקיים בפלמחים.

כ"ב בכסלו התשע"ב ( 18בדצמבר )2011
(חמ )3—1173

כ"ב בכסלו התשע"ב ( 18בדצמבר )2011
(חמ )3—697
צבי האוזר
מזכיר הממשלה

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין

הודעה על מינוי מנהל הרשות לשמירת הטבע
והגנים הלאומיים

לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1955-

לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח1998-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (19א) לחוק גנים לאומיים,
שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח1998-
(להלן  -החוק) ,מינתה הממשלה ,על פי הצעת השר להגנת
הסביבה ,את שאול גולדשטיין ,ת"ז  ,055626717למנהל הרשות
לשמירת הטבע והגנים הלאומיים במקום אלי אמיתי.2

1

בהתאם לסעיף (19ג) לחוק ,תקופת כהונתו תהיה חמש שנים.
תוקף המינוי החל ביום כ"ה בכסלו התשע"ב ( 21בדצמבר
.)2011
א' בטבת התשע"ב ( 27בדצמבר )2011
(חמ )3—474

י"א בתשרי התשע"ב ( 9באוקטובר )2011
(חמ )3—643
__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ' .68

יעקב נאמן
שר המשפטים

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים
לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) ,התשכ"ד1964-

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

__________
 1ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
 2י"פ התשס"ב ,עמ'  ;3284התשס"ז ,עמ' .4092

הודעה על מינוי חברה למליאת הרשות לשמירת
הטבע והגנים הלאומיים
לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח1998-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף (13א) לחוק
גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה,
התשנ"ח( 11998-להלן  -החוק) ,ועל פי המלצת השר להגנת
הסביבה ,החליטה הממשלה למנות את אילת מזר ,ת"ז
 ,054518626לחברת מליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים
הלאומיים ,כחברה מומחית המתמנית לאחר התייעצות עם
מוסדות מדעיים ,שיש להם עניין במדעי הטבע ,בהגנת הטבע
ושימורו ,במקומו של גיורא בן דב.2
בהתאם לסעיף (13ג) לחוק ,תקופת כהונתה תהיה  4שנים.
כ"ד בכסלו התשע"ב ( 20בדצמבר )2011
(חמ )3—474
__________
 1ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .3343

בהתאם לסעיף  24לחוק הדיינים ,התשט"ו ,11955-אני
מודיע על גמר כהונתו של הרב בנימין לוי ,אב בית הדין הרבני
האזורי בירושלים ,ביום ט"ו בתשרי התשע"ב ( 13באוקטובר
 )2011עקב פרישתו לגמלאות.

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מודיעים בזה ,לפי סעיף  54לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה-
 ,11965כי הממשלה אישרה ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  53לחוק
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות הנכים (ועדה
רפואית עליונה) ,התשכ"ד ,11964-מיניתי לחברים נוספים ברשימת
הרופאים 2לעניין התקנות האמורות ,לפי הרשימה שלהלן:
ד"ר יוסף בן שושן ,ת"ז ;1034644
פרופ' פנחס נמט ,ת"ז ;5950423
ד"ר דניאל עובד ,ת"ז ;028754984
ד"ר נילי פעילן רמו ,ת"ז ;0855950
פרופ' אבינועם רכס ,ת"ז ;0618730
ד"ר יורם רמות ,ת"ז .08630816
תוקף המינוי עד יום כ"ח בטבת התשע"ד ( 31בדצמבר
.)2013
ד' בטבת התשע"ב ( 30בדצמבר )2011
(חמ )3—183
אהוד ברק
שר הביטחון
__________
 1ק"ת התשכ"ד ,עמ'  ;870התשס"ח ,עמ' .568
 2י"פ התשע"א ,עמ' .2268

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים
לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות) ,התשכ"ו1965-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות הנכים
(ועדות רפואיות) ,התשכ"ו ,11965-מיניתי לחברים נוספים
ברשימת הרופאים 2לעניין התקנות האמורות ,לפי הרשימה
שלהלן:
ד"ר שלומי בנימין ,ת"ז 08751596
ד"ר רולנד בסטיאנס ,ת"ז 0259747
__________
 1ק"ת התשכ"ו ,עמ'  ;204התשס"ח ,עמ' .568
 2י"פ התשע"א ,עמ' .2266

1971

ד"ר יהושע ויסגרטן ,ת"ז 0445950

תוקף המינוי מיום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  )2012עד
יום י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר .)2012

ד"ר ראדי שאהין ,ת"ז 05079340

ט' בטבת התשע"ב ( 4בינואר )2011
(חמ )3—183

ד"ר אליהו כץ ,ת"ז 51556751
ד"ר דורון קורצ'ק ,ת"ז 04219176

אהוד ברק
שר הביטחון

תוקף המינוי עד יום כ"ח בטבת התשע"ד ( 31בדצמבר
.)2013
ד' בטבת התשע"ב ( 30בדצמבר )2011
(חמ )3—183

הודעה על מינוי יושבת ראש הוועדה המייעצת
אהוד ברק
שר הביטחון

הודעה בדבר הארכת מינוי יושבי ראש וחברים
בוועדה רפואית עליונה
לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) ,התשכ"ד1964-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות הנכים
(ועדה רפואית עליונה) ,התשכ"ד ,11964-הארכתי את מינוים
של הרופאים ברשימת הרופאים ,2לעניין התקנות האמורות,
לפי הרשימה שלהלן:
יושבי ראש:
פרופ' שמואל אידלמן ,ת"ז 012481495
פרופ' יחזקאל סמרה ,ת"ז 073902017
פרופ' משה רווח ,ת"ז 00251166
חבר:
פרופ' יחזקאל סמרה ,ת"ז .073902017
תוקף המינוי מיום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  )2012עד
יום י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר .)2012
ט' בטבת התשע"ב ( 4בינואר )2012
(חמ )3—183
אהוד ברק
שר הביטחון
__________
 1ק"ת התשכ"ד ,עמ'  ;870התשס"ח ,עמ' .568
 2י"פ התשע"א ,עמ' .2270

הודעה בדבר הארכת מינוי יושבי ראש
ועדות רפואיות
לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות) ,התשכ"ו1965-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות הנכים
(ועדות רפואיות) ,התשכ"ו ,11965-הארכתי את מינוים של
יושבי ראש ועדות רפואיות ברשימת הרופאים 2לעניין התקנות
האמורות ,לפי הרשימה שלהלן:
ד"ר שמואל גרוס ,ת"ז 0097209
פרופ' משה חשמונאי ,ת"ז 030684377
פרופ' מנחם נהיר ,ת"ז 006642318
פרופ' דוד עזרא ,ת"ז 005745278
ד"ר חגי קדם ,ת"ז .051630283
__________
 1ק"ת התשכ"ו ,עמ'  ;204התשס"ח ,עמ' .568
 2י"פ התשע"א ,עמ' .2268

1972

לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),
התשמ"א1981-
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק הפיקוח
על שירותים פיננסים (ביטוח) ,התשמ"א ,11981-מיניתי ,החל
ביום כ"ט בכסלו התשע"ב ( 25בדצמבר  ,)2011את בלהה כהנא,
ליושבת ראש הוועדה המייעצת.
א' בטבת התשע"ב ( 27בדצמבר )2011
(חמ )3—1184
__________
 1ס"ח התשמ"א ,עמ' .208

יובל שטייניץ
שר האוצר

מינוי חבר במועצת רשות נחל באר שבע
לפי צו רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל באר שבע),
התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א) לחוק רשויות נחלים
ומעיינות ,התשכ"ה ,11965-וסעיף (6א)( )1לצו רשויות נחלים
ומעיינות (רשות נחל באר שבע) ,התשע"א ,22011-את ממנה
את רביע אגבאריה ,ת"ז  ,036207488לנציג הרשות הממשלתית
למים ולביוב במועצת רשות נחל באר שבע.
כ"ה בכסלו התשע"ב ( 21בדצמבר )2011
(חמ )3—2016
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .150
 2ק"ת התשע"א ,עמ' .680

גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

מינוי חברה במועצת רשות נחל באר שבע
לפי צו רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל באר שבע),
התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א) לחוק רשויות נחלים
ומעיינות ,התשכ"ה ,11965-וסעיף (6א)( )1לצו רשויות נחלים
ומעיינות (רשות נחל באר שבע) ,התשע"א ,22011-את ממנה
את אליסיה שושנה סיבר ,ת"ז  ,301926648לנציגת שר הפנים
במועצת רשות נחל באר שבע.
כ"ה בכסלו התשע"ב ( 21בדצמבר )2011
(חמ )3—2016
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .150
 2ק"ת התשע"א ,עמ' .680

גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

מינוי חברים לוועדת מחירים
לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א)( )2לחוק פיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים ,התשנ"ו ,11996-אני ממנה לחברי ועדת
המחירים את רומי אבן-דנן ,ת"ז  ,023532831ואת נחום יהושע,
ת"ז  ,031813771המפקח על המחירים.2
מינוי קודם של עובדי המשרד להגנת הסביבה לוועדת
המחירים  -בטל.
מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם
במשרד להגנת הסביבה.
ט"ו בכסלו התשע"ב ( 11בדצמבר )2011
(חמ )3—2715
אלונה שפר–קארו
המנהלת הכללית של
המשרד להגנת הסביבה
__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .273

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה
לפי תקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור הריבית
וחישובה) ,התשס"ג2003-
בהתאם לתקנה  6לתקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת
שיעור הריבית ודרך חישובה) ,התשס"ג ,12003-שיעורי הריבית
לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א ,21961-לתקופה
שמיום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  )2012עד יום ח' בניסן
התשע"ב ( 31במרס  ,)2012יהיו כדלהלן:
 .1ריבית צמודה
שיעור "ריבית צמודה" יעמוד על  1.6%לשנה;
 .2ריבית שקלית

אמנון סטרשנוב
שופט בדימוס

הודעה על התליית רישיון
לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז1976-
אני מודיע כי בתוקף סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף
 41לפקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז ,11976-שנאצלה
לי ,2הוריתי על התליית רישיון מס'  ,8662שניתן לדוד אדיבי,
ת"ז  ,013334503למשך  3חודשים.
תחילתה של ההתליה מיום ח' בשבט התשע"ב ( 1בפברואר
 )2012עד יום ח' באייר התשע"ב ( 30באפריל .)2012
ג' בטבת התשע"ב ( 29בדצמבר )2011
(חמ )3—166
אמנון סטרשנוב
שופט בדימוס
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ'  ;594ס"ח התשנ"ו ,עמ' .335
 2י"פ התשע"ב ,עמ' .1287

הודעה על התליית רישיון
לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז1976-
אני מודיע כי בתוקף סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף
 41לפקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז ,11976-שנאצלה
לי ,הוריתי על התליית רישיון מס'  ,36260שניתן ללריסה בינורי,
ת"ז  ,0314084682למשך  3חודשים.

שיעור "ריבית שקלית" יעמוד על  4.6%לשנה;
שיעור "ריבית במטבע חוץ" יעמוד על  1.581%לשנה;

ג' בטבת התשע"ב ( 29בדצמבר )2011
(חמ )3—166

 .4ריבית הפיגורים הצמודה
שיעור "ריבית פיגורים" יעמוד על  8.1%לשנה.
ט' בטבת התשע"ב ( 4בינואר )2011
(חמ )3-220
מיכל עבאדי-בויאנג'ו
החשבת הכללית
__________
2

ג' בטבת התשע"ב ( 29בדצמבר )2011
(חמ )3—1688

תחילתה של ההתליה מיום י"ט בכסלו התשע"ב (15
בדצמבר  )2011עד יום כ' באדר התשע"ב ( 14במרס .)2012

 .3ריבית במטבע חוץ (דולר)

1

תחילתה של ההתליה מיום י"ב בכסלו התשע"ב ( 8בדצמבר
 )2011עד יום ד' בטבת התשע"ד ( 7בדצמבר .)2013

ק"ת התשס"ג ,עמ' .588
ס"ח התשכ"א ,עמ' .192

הודעה על התליית רישיון
לפי פקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,התשמ"א1981-
אני מודיע כי בתוקף סמכותו של שר הבריאות לפי
סעיף  56לפקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,התשמ"א,11981-
שנאצלה לי  ,2הוריתי על התליית רישיון מס'  ,5361שניתן
לאייל קפלן ,ת"ז  ,024091027למשך שנתיים.
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמ'  ;694ס"ח התשנ"ב,
   עמ' .14
 2י"פ התשע"ב ,עמ' .1288

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

אמנון סטרשנוב
שופט בדימוס
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ'  ;594ס"ח התשנ"ו,
   עמ' .335
 2י"פ התשע"ב ,עמ' .1287

הודעה על התליית רישיון
לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז1976-
אני מודיע כי בתוקף סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף
 41לפקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז ,11976-שנאצלה
לי ,2הוריתי על התליית רישיון מס'  ,13078שניתן לדב דיקר ,ת"ז
 ,067466847למשך  15חודשים.
תחילתה של ההתליה מיום ה' באדר התשע"ב ( 1במרס
 )2012עד יום כ"א בסיוון התשע"ג ( 30במאי .)2013
ג' בטבת התשע"ב ( 29בדצמבר )2011
(חמ )3—166
אמנון סטרשנוב
שופט בדימוס
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ'  ;594ס"ח התשנ"ו ,עמ' .335
 2י"פ התשע"ב ,עמ' .1287

1973

הודעה על התליית רישיון
לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז1976-
אני מודיע כי בתוקף סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף
 41לפקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז ,11976-שנאצלה
לי ,2הוריתי על התליית רישיון מס'  ,30937שניתן לנחום זאבין,
ת"ז  ,311794820למשך שנה.
תחילתה של ההתליה מיום ז' באדר התשע"ב ( 1במרס  
 )2012עד יום י"ח באדר התשע"ג ( 28בפברואר .)2013
ג' בטבת התשע"ב ( 29בדצמבר )2011
(חמ )3—166
אמנון סטרשנוב
שופט בדימוס
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ'  ;594ס"ח התשנ"ו,
   עמ' .335
 2י"פ התשע"ב ,עמ' .1287

מינוי ועדת אתיקה
לפי חוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996-
.1

בתוקף סמכותי לפי סעיפים (24א) ו–(27א)( )2לחוק זכויות
החולה ,התשנ"ו ,11996-מיניתי את הרשומים מטה לשמש
חברים בוועדת האתיקה:
עורכת הדין אמי פלמור  -יושבת ראש
ד"ר איל בן בסט  -מומחה לרפואת המשפחה ,חבר
ד"ר טל ויצמן  -מומחה בפסיכיאטריה ,חבר
ד"ר יהושע וייס  -פסיכולוג ,חבר
הרב יהודה ויזנר ,חבר
עורך הדין חיים שמולביץ ,ממלא מקום היושבת ראש
ד"ר יעל מליניאק  -מומחית ברפואת המשפחה ,ממלאת מקום
נינה סולימן  -פסיכולוגית ,ממלאת מקום
הרב שלומי כהן אלרוי ,ממלא מקום.

.2

סדרי העבודה והדיונים של ועדת האתיקה יהיו כמפורט
בתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי ,תקופת כהונה וסדרי
עבודה של ועדות אתיקה) ,התשנ"ז ,21996-בשינויים
המחויבים.

י"ט בכסלו התשע"ב ( 15בדצמבר )2011
(חמ )3—2753
ד"ר דיני טישלר אורקין ,גנ"מ
קצינת רפואה ראשית
בשירות בתי הסוהר
__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .327
 2ק"ת התשנ"ז ,עמ'  ;80התשס"ד ,עמ' .837

תמצית תקציב רגיל של עיריית בת ים לשנת
הכספים 2011
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה),
אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (206ג) לפקודה,2
אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית בת ים לשנת התקציב
 2011שתמציתו להלן:
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

1974

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכל עצמיות

           בשקלים חדשים
257,800,000
2,700,000
17,211,000
2,686,000
54,477,000
334,874,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכל תקבולי ממשלה

92,930,000
69,435,000
2,204,000
      28,200,000
5,126,000
109,895,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

79,000,000
      -
611,769,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכל הכנסות כולל מותנה

53,300,000
      -
665,069,000
      -
665,069,000

   צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל הוצאות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך

בשקלים חדשים
19,273,000
123,106,000
      -
315,379,000
89,978,000
69,124,000
159,102,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכל פירעון מילוות
הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכל הוצאות כולל מותנה

19,653,000
80,933,000
100,586,000
1,512,000
31,490,000
33,002,000
3,700,000
      -
611,769,000
53,300,000
      -
665,069,000
      -
665,069,000

י"ט בכסלו התשע"ב ( 15בדצמבר )2011
(חמ )3—360
גילה אורון
הממונה על מחוז תל אביב

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית ראשון לציון בישיבתה מיום י"ט בחשוון
התשע"ב ( 16בנובמבר  ,)2011את ז'אק מוסרי ,ת"ז ,065033102
למנהל הארנונה למגורים ועמ"ת (עסקים ,מסחר ותעשייה
לרבות מלאכה) לעניין החוק האמור.
י"א בכסלו התשע"ב ( 7בדצמבר )2011
(חמ -3—265ה)2
__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

דב צור
ראש עיריית ראשון לציון

הודעה על מינוי זמני של מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית ראשון לציון בישיבתה מיום י"ט
בחשוון התשע"ב ( 16בנובמבר  ,)2011את אברהם אלימלך ,ת"ז
 ,068949452למנהל הארנונה למגורים לעניין החוק האמור.
תוקף המינוי למשך תקופת היעדרותו של מנהל הארנונה
למגורים ,חיים אהרוני ,לתקופה של עד  6חודשים.
י"א בכסלו התשע"ב ( 7בדצמבר )2011
(חמ -3—265ה)2
__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

דב צור
ראש עיריית ראשון לציון

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס'
מק."11181/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' בית
ישראל ,רח' בית ישראל מס'  ,33קואורדינטה ,221.265 :X
קואורדינטה  ;633.185 :Yגוש ( 30091מוסדר) ,חלקה 31
(בשלמותה) .הכל בהתאם לגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול.
מטרת התכנית :הרחבת יח"ד בשטח שאינו עולה על  120מ"ר
ליחידת דיור מורחבת ברחוב בית ישראל .33
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
מיוחד לאזור מגורים ג'; ב) קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

להלן )1 :קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומות קרקע ,א' ו–ב'
לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן ,בהתאם לנספח
הבינוי ובהתאם לקיים בשטח;  )2קביעת בינוי לתוספת קומה
עליונה לשם הרחבת יחידת דיור קיימת בקומה שמתחתיה,
הכל בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח;  )3מודגש בזה כי
שטח כל יחידת דיור לא עולה על  120מ"ר; ג) קביעת קווי
בניין לבנייה ,כאמור; ד) הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם
ל– 255.36מ"ר( ,מתוכם  237.60מ"ר שטחים עיקריים ו– 17.76מ"ר
שטחי שירות); ה) הגדלת מס' קומות מ– 3קומות ל– 4קומות;
ו) קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור;
ז) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
בשטח; ח) קביעת הוראות בגין חריגות בנייה להריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1קומה  ,4ירושלים,
טל'  .02-6296811המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טל' .02-6290203
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מקומית מס' מק7662/א".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' נווה
יעקב ,רח' אשר גולאק מס'  ,401קואורדינטה ,223.175 :X
קואורדינטה  ;638.975 :Yגוש ( 30645מוסדר) ,חלקה 22
(בשלמותה) .הכל בהתאם לגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול.
מטרת התכנית :הרחבת יחידות דיור בשטח שאינו עולה
על  120מ"ר ליח"ד מורחבת.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  1למגורים ב'; ב) קביעת בינוי לתוספות
בנייה כמפורט להלן )1 :קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל
קומות הבניין לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן,
בהתאם לנספח בינוי;  )2קביעת בינוי לתוספת בנייה
בקומת מרתף ומחסנים לשם הוספת מחסנים ,בהתאם
לנספח הבינוי;  )3קביעת בינוי לחפירת קומת מרתף
במפלס  -4.12לשם תוספת מחסנים ,בהתאם לנספח
הבינוי .קביעת הבינוי לתוספת המחסנים הוא לפי
המאושר בתכנית המיתאר המקומית לירושלים תכנית
 )4 ;62קביעת בינוי לתוספת קומה עליונה במפלס +11.05
לשם הרחבת יח"ד קיימות בקומה שמתחתיה .מודגש
בזה כי שטח כל יחידת דיור מורחבת לא עולה על 120
מ"ר; ג) קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור; ד) הגדלת
שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל– 1,948.14מ"ר ,מתוכם
 1,688.01מ"ר שטחים עיקריים ו– 260.13מ"ר שטחי שירות;

1975

ה) קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור;
ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
בשטח; ז) קביעת הוראות למדרגות להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6238התשע"א ,עמ' .4249
(" )2תכנית מיתאר מקומית מס' מק12729/א".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' רמת
אשכול ,רח' פארן  ,16קואורדינטה  ,221.400 :Xקואורדינטה
 ;634.200 :Yגוש ( 30245מוסדר) ,חלקה  200בשלמותה .הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :הרחבת יחידות דיור בשטח שאינו עולה
על  120מ"ר ליחידת דיור מורחבת ,ברח' פארן .16
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  2לאזור מגורים ב'; ב) התרת שימוש בחלל
קומת המרתף למגורים לשם הרחבת יח"ד בקומה שמעליה,
ובהתאם לנספח בינוי .מודגש בזה כי שטח כל יחידת דיור
לא עולה על  120מ"ר; ג) קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור;
ד) הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל– 2,581.31מ"ר
(מתוכם  2,168.50מ"ר שטחים עיקריים ו– 412.81מ"ר שטחי
שירות); ה) קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית; ו) קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח;
ז) קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6187התשע"א ,עמ' .2042
(" )3תכנית מיתאר מקומית מס' מק6251/א".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' רוממה,
רח' הרקמה  ,9קואורדינטה  ,219.295 :Xקואורדינטה :Y
 ;633.275גוש ( 30235מוסדר) ,חלקות  225 ,224בשלמותן.
הכל בהתאם לגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת הבעלים
ובלי לשנות את סך כל שטח של כל ייעוד קרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6264התשע"א ,עמ' .5391
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ירושלים ,וכן במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יעקב כחלון
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
באישור משרד הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' הל/מק ,"407/שינוי וכפיפות לתכנית מי/במ113/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבו גוש ,רח' עבדל
עזיז  -גוש  ,29524חלקה  28בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקת מגרשים ,לרבות דרך
בהסכמת הבעלים בלא שינוי בסך הזכויות המותרות לבנייה;
ב) קביעת קווי בניין חדשים; ג) שינוי גודל מגרש מינימלי
מותר לבנייה; ד) שינוי חלוקת זכויות בין מגרש  25למגרש
 ;22ה) שינוי הוראות בדבר שטח מרבי מותר בקומה בחלק
מהמגרשים; ו) קביעת מבנים להריסה ,הרחבת דרך (מגרש )32
בתוואי מאושר; ז) שינוי מיקום דרך (מגרש  )33ואזור מגורים
(מגרשים  13ו– )31על ידי איחוד וחלוקה בהסכמה ,ובלא שינוי
בסך שטחי הייעודים.

מטרת התכנית :שינוי הבינוי המאושר בתכנית מס' ,6251
וקביעת איחוד וחלוקה שלא בהסכמה בכל תחום התכנית.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.9.2003ובילקוט הפרסומים  ,5256התשס"ד ,עמ' .1328

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי מערך ייעודי הקרקע בלי
לשנות את שטחו של כל ייעוד שטח כמפורט להלן )1 :שינוי
ייעוד שטח משטח משולב למוסד ולמלאכה זעירה לדרך;
 )2שינוי ייעוד שטח מדרך לשטח לתעסוקה ומבנים ומוסדות
ציבור; ב) שינוי הבינוי המאושר בשטח תכנית מס' ,6251
וקביעת בינוי חדש בהתאם לנספחי הבינוי כמפורט להלן:
 )1התרת שינוי במפלסי הבינוי של חלק מקומות הבניין,
תוך הגדלת גובה המבנה המקורי;  )2התרת הקמת מאגר
מים תת–קרקעי בחלקו המזרחי של הבניין;  )3התרת תוספת
בנייה במפלס  ,+3.91בחלקו הצפוני של הבניין לשם תוספת
שטחים למוסד הקיים;  )4ביטול חדר מדרגות מאושר והתרת
הקמתו במיקום חלופי;  )5התרת הרחבת חלל מדרגות
מאושר והתרת הקמת מדרגות למעלית על גג הבניין;
 )6התרת הקמת קומה למערכות טכניות במפלס .+8.13
מודגש בזה כי אין בשינוי הבינוי משום הגדלה של סך כל
שטחי הבנייה המרביים המאושרים בשטח; ג) שינוי בחלוקת
שטחי הבנייה המאושרים בין השימושים השונים המותרים
בשטח ,בלי להגדיל את סך כל שטחי הבנייה המאושרים
בשטח; ד) הגדלת מס' הקומות המרבי מ– 5קומות ל– 6קומות;
ה) שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים; ו) קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח;
ז) קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה; ח) קביעת

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הראל ,רח' החוצבים  ,2ת"ד  ,3424מבשרת
ציון ,טל'  ,02-5333125וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6290222וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים  ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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יצחק בלק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הראל
מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור שינוי לתקנון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "שינוי לתקנון מס' מי/
מק/462/ח" ,מעלה החמישה ,הוראות בינוי ,שינוי לתכניות
מי ,200/מי.462/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלה החמישה -
גוש  ,29528ח"ח  ;16 ,2 ,1גוש  ,29553ח"ח ;17 ,14 ,13 ,9 ,2 ,1
גוש  ,29554חלקות  43-30 ,13-4בשלמותן ,ח"ח ,17-14 ,3 ,1
 ;45 ,44 ,29-25 ,20גוש  ,29555חלקות  15 ,13-10בשלמותן ,ח"ח
.18-16 ,14 ,9 ,5-3

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

מטרת התכנית :התאמת הוראות בינוי של אזור המגורים
לפיתוח האופטימלי של היישוב.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.7.2011ובילקוט הפרסומים  ,6292התשע"א ,עמ' .6483
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מטה יהודה ,מרכז אבן העזר ,ד"נ שמשון ,טל'
 ,02-9900947ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,טל' ,02-6290200
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
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
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר הפקדת תכניות אלה:
(" )1תכנית מס' תא/מק /תא/מק ,"3844/כיכר עלייה ב' ,תכנית
בינוי.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו ,מתחם
שוק העלייה בין הרחובות מטלון מצפון ,וולפסון מדרום,
צלנוב ממזרח ועלייה ממערב  -גוש  9020מוסדר ,חלק,
חלקות  9 ,8 ,4בשלמותן ,ח"ח .10
מטרת התכנית :פיתוח אזור שוק העלייה ,על ידי שינוי
תכנית ( 2493התכנית הראשית) ,בהיבטים האלה :א) שינוי
הבינוי ממגדל של  36קומות לשלושה מבנים :שני מבנים
בגובה  9קומות  +קומת חדרי יציאה לגג מעל קומת קרקע
מסחרית לרחוב מטלון ,ומבנה נוסף בגובה  7קומות  +קומת
חדרי יציאה לגג מעל קומת קרקע מפולשת הפונה לרחוב
צ'לנוב; ב) איחוד וחלוקה מחדש בשטח התכנית ,הגדלת
השטח הציבורי הפתוח; ג) קביעת מס' יחידות דיור;
ד) שמירה על המבנה ההיסטורי של שוק העלייה והפיכתו
למבנה בייעוד ציבורי; ה) הקצאת דירות לדיור בר השגה
בהתאם לקריטריונים ולמדיניות של עיריית תל–אביב-
יפו.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה מחדש של שטח
התכנית התקפה ל– 3מגרשים ,כדלהלן :מגורים ומסחר,
מבנים ומוסדות ציבור ,שצ"פ ונוסף על כך דרכים קיימות;
ב)  :1שינוי הוראות הבינוי של התכנית התקפה :במגרש של
מוסדות הציבור ישמש מבנה השוק הקיים למבנה ציבורי
ומעליו תותר בניית בניין בן  4קומות בחלקו המזרחי הפונה
לשצ"פ ,כמסומן בתשריט התכנית .תותר הקמת חזית
מסחרית לרחוב העלייה;  )2שינוי הבינוי הקיים ממגדל של
 36קומות למסחר ,משרדים ומגורים ,ל– 3בניינים למגורים,
שניים מן המבנים יהיו בני  9קומות ובניין אחד בן  7קומות
מעל קומת קרקע .בשני הבניינים בני ה– 9קומות ,קומת
הקרקע תיועד לחזית מסחרית עם אפשרות ליציעים,
בבניין בן ה– 7קומות קומת הכניסה תהיה מפולשת בלא
מסחר; ג) קביעת מס' יחידות הדיור ל– 147יח"ד וקביעת
שטח ממוצע לדירת מגורים; ד) הגדלת השטח הציבורי

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

הפתוח וקביעת מיקום שונה בהתאם לתכנית האיחוד
והחלוקה; ה) הגדלת השטחים למבנה ציבור.
(" )2תכנית מס' תא/מק ,"3960/רח' רוטשילד  ,17אחוזת בית.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו ,רח'
אחד העם  ,26-22רח' רוטשילד  ,19-17פינת נחלת בנימין -
גוש  7245מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקות  37 ,4-2בשלמותן.
מטרת התכנית :חיזוק האופי העסקי של האזור תוך שימור
ושיפוץ מבנים בעלי ערך אדריכלי והיסטורי בתחום
התכנית.
עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקת שטחי הבנייה המותרים
בין המגרשים ,בלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר
לבנייה בתכנית ,כשהשטח הכולל המותר לבנייה בכל
ייעוד קרקע אינו גדל ביותר מ– ;50%ב) שינוי קו בניין בין
המגרשים בקומת הקרקע לקו בניין  ,0לחיבור בין המבנים
בשני המגרשים.
(" )3תכנית מס' תא/מק /תא/מק ,"3971/רח' ראשון לציון ,9
שכ' נווה שאנן.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו ,רח'
ראשון לציון  - 9גוש  ,6944שומה ,חלק מהגוש ,חלקות
 112 ,111בשלמותן.
מטרת התכנית :איחוד חלקות ,שיפור וחיזוק המגורים
בשכונת נווה שאנן ,תוך יצירת תנאי מגורים נאותים
לאוכלוסייה צעירה בשכונה המאופינת כמגורי מעבר,
מבוקשת הגדלת הצפיפות על ידי תוספת של  4יח"ד ל–9
יח"ד מותרות ,סך הכל  13יח"ד ,קביעת הוראות בינוי לשם
שיפור תכנון ומיצוי זכויות בנייה קיימות.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד חלקות; ב) הגדלת קווי
בניין צדיים מ– 2.50מ' לפי תכנית מס'  44ל– 2.70מ'; ג) הגדלת
מס' יחידות דיור ל– 13יח"ד ,קביעת גודל דירה מינימלית של
 50מ"ר (שטח עיקרי ושטח שירות כולל ממ"ד בתחום הדירה)
בהתאם למדיניות גודל דירה מינימלי במתחם התחנות;
ד) הגבהת קומת עמודים עד לגובה מרבי מותר  3.30מ' והקמת
דירות גן במפלס כניסה ראשית לבניין; ה) תוספת קומה
אחת לבניין לניצול מיטבי של זכויות הבנייה; ו) הגבהת
מרתף חניה בעבור מיתקן למכפילי חניה לעמידה בדרישת
התקן; ז) שינוי קו בניין אחורי ב– 10%לניצול מרבי של
זכויות הבנייה במסגרת אילוצים תכנוניים והגאומטריה של
המגרש; ח) תוספת  2.5%משטח המגרש בגין תוספת קומה;
ט) בניית דירת גג לפי ג 1בלא נסיגה ממישור חזיתות צד;
י) הבלטת מרפסות עד  40%מעבר לקו בניין קדמי ואחורי;
יא) תוספת  6%משטח המגרש  -הקלה כללית; יב) פטור
ממרפסות שירות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בלא תשלום ,במשרדי
מינהל ההנדסה ,שד' בן גוריון  ,68תל אביב ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,בתוך
חודשיים ,מיום פרסום הודעה זו בעיתונים ,להגיש התנגדות
במשרדי הוועדה המקומית האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
דורון ספיר
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

1977

מרחב תכנון מקומי אור יהודה-אזור

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' מאא/מק1112/
שם התכנית :חילופי מיקום שטח ציבורי פתוח ומגורים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אור יהודה-אזור ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מפורטת מס' מאא/
מק ,"1112/שינוי לתכניות  ,3/55/17תממ/במ ,)238(/5/כפיפות
לתכניות מאא ,100/מאא/9/א ,מאא ,534/מאא ,1/9/מאא,518/
תממ  ,177תממ ,63/תמא ,2/4/תמא34ב.4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור יהודה ,שכ'
הראשונים ,רח' השומר ,בית מס'  ,15שכ' רמת פינקס ,רח' עגיב
כמוס ,פינת רח' הנרקיס  -גוש  ,6223חלקה  141בשלמותה,
ח"ח  ;147גוש  ,7210חלקת  195 ,194 ,167בשלמותן.
מטרת התכנית :חילופי שטחים בין שטח המיועד למגורים,
שטח ציבורי פתוח ודרך בלי לשנות את היקפם.
עיקרי הוראות התכנית :א) החלפת שטחים בין שטח
למגורים לשטח ציבורי פתוח בלי לשנות את היקפם; ב) שינוי
קווי בניין; ג) החלפת שטחים בין דרך למגורים בלי לשנות
את היקפם; ד) הריסה של כל הגדרות והמבנים המסומנים
בסימון הריסה ומיועדים להריסה; ה) איחוד וחלוקה בהסכמה;
ו) קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אור יהודה ,שד' אליהו סעדון  ,122בניין העירייה
הישן ,אור יהודה ,טל'  .03-5388108העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב,
קרית הממשלה ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו ,טל' .03-7632588
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי אור יהודה-אזור

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' מאא/מק1104/
שם התכנית :רחוב הפלדה  ,1אור יהודה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מאא/מק ,"1104/שינוי לתכנית מאא.1/130/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור יהודה-אזור -
גוש  ,6226ח"ח  ;29גוש  ,6228ח"ח .2 ,1
מטרת התכנית :יצירת תנאים להתאמת המצב התכנוני
למצב המבנה בפועל.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה של מגרשים
בהסכמת בעלים; ב) קביעת תנאים למתן היתר בנייה; ג) שינוי
קוו בניין :דרומי  -מ– 4מ' ל– 0.0מ' באזור מבנה קיים ,כמתואר
בתשריט ,מזרחי  -מ– 5מ' ל– 0.0מ' באזור מדרגות חירום
קיימות ,כמתואר בתשריט ,מערבי  -מ– 4מ' ל– 0.0מ' ,כמתואר
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בתשריט; ד) שינוי אחוזי תכסית מ– 40%ל– ;50%ה) שינוי גובה
בניין מאושר מ– 15מ' ל– 16.2מ'; ו) שינוי מספר קומות מאושר
מ– 5קומות ל– 6קומות לרבות יציעים ,חדרי יציאה לגג ובלבד
שמספר הקומות לא יעלה על  6קומות; ז) החלפת שטחים בין
שצ"פ לדרך ,בין תעשייה לשצ"פ ובין דרך לתעשייה ,באופן
שסך השטחים בכל ייעוד נשמר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.11.2010ובילקוט הפרסומים  ,6197התשע"א ,עמ' .2351
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אור יהודה ,שד' אליהו סעדון  ,122בניין
העירייה הישן ,אור יהודה ,טל'  ,03-5388108ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,רח' מנחם בגין ,124
בניין קריית הממשלה ,תל–אביב-יפו ,טל'  ,03-7632588וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
טל אשכנזי
יושב ראש הוועדה המרחבית
                                         לתכנון ולבנייה אור יהודה-אזור
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' בב/מק ,"3015/תוספת  3יח"ד ברח' גוטמכר  ,20שינוי
לתכניות בב/105/א ,בב/105/ב ,בב.255/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' זבולון
המר  ,5רח' יעבץ  ,22רח' גוטמכר  - 20גוש  ,6192חלקה 647
בשלמותה; שטח התכנית 741 :מ"ר.
מטרת התכנית :א) תוספת  2יח"ד שניתן לקבל כהקלה ו–3
יח"ד מבוקשות בתכנית זו ,מעבר ל– 9יח"ד מותרות בלא תוספת
שטח עיקרי ,סך הכל  14יח"ד  2 +דירות נכה  2 +דירות גג;
ב) תוספת קומה רביעית מעבר ל– 3קומות מותרות; ג) שינויים
בקווי בניין כמסומן בתשריט; ד) תוספת שטחים שניתן לקבל
בדרך של הקלה בשיעור של עד  6%בגין שיפור תנאי דיור5% ,
בגין בניית מעלית 2.5% ,בגין קומה ד' ו– 2.5%בגין קומת גג;
ה) ניוד שטחים בין הקומות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.5.2011ובילקוט הפרסומים  ,6264התשע"א ,עמ' .5395
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  ,03-5776487ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ,קריית הממשלה ,דרך בגין  ,125תל אביב ,טל'
 ,03-7632579וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יעקב אשר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס'
קא/מק ,"221/שינוי לתכנית מיתאר תממ.188/

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו ,רח' קפלן 47
 גוש  ,6494חלקה .476מטרת התכנית :שינוי קו בניין ברח' קפלן  ,47כמסומן
בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.9.2011ובילקוט הפרסומים  ,6304התשע"ב ,עמ' .20
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אונו ,רח' סוקולוב  ,13קריית אונו ,טל'
 ,03-5311245ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל
אביב ,דרך מנחם בגין  ,125תל אביב ,טל'  ,03-7632573וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ישראל גל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אונו
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס'
רג/מק ,"1555/שינוי לתכניות רג ,1257/רג/מק/1257/ד ,כפיפות
לתכנית רג/מק.1523/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,רח'
ז'בוטינסקי ,פינת רח' ארלוזורוב  -גוש  ,6128חלקות ,49-47
 179בשלמותן ,ח"ח  ;468 ,180גבולות התכנית :ממערב  -בניין
עלית וכיכר הציונות ,מצפון  -רח' ז'בוטינסקי ,מדרום  -רח'
ארלוזורוב ,ממזרח  -רח' הגלעד.
מטרת התכנית :א) שינוי הבינוי בתחום התכנית; ב) קביעת
מספר בניינים וגודל דירות; ג) שינוי הגאומטריה של זכות
המעבר לציבור בלי להקטין את סך כל השטח; ד) ניוד שטחים
למסחר משימוש תעסוקה; ה) שינוי קווי בניין עיליים ,קרקעיים
ותת–קרקעיים.
עיקרי הוראות התכנית :א) תכנון כולל למתחם עלית ובו
שטחים המיועדים לחניה ,מסחר ומגדל משרדים; ב) שינוי
הבינוי בתחום התכנית ,על ידי הפרדה לשני בניינים ,בניין
לשימוש מגורים ובניין לשימוש תעסוקה ומסחר ,במקום בניין
המשלב את מכלול השימושים ,בניין מגורים ( A2בנספח
הבינוי) ימוקם על רחוב ארלוזורוב בניין מסחר ותעסוקה A1
(בנספח הבינוי) ימוקם על רחוב ז'בוטינסקי .המסחר מלווה את
רחוב ז'בוטינסקי; ב) יותרו דירות קטנות בשטח שלא יפחת מ–40
מ"ר עיקרי; ג) שינוי זכות המעבר לציבור ויצירת מרחב ציבורי
המקשר בין רח' ארלוזורוב לז'בוטינסקי ,נוסף על זכות מעבר
לציבור בצמוד לבניין מבנה השימור וממנו לרח' ז'בוטינסקי
וארלוזורוב; ד) ניוד שטחים למסחר משטחי תעסוקה באותו תא
שטח בלא הגדלת שטחים; ה) שינוי קווי בניין עיליים למגדלים,
קווי בניין קרקעיים להגדרת המסחר ותת–קרקעיים לחניונים;
ו) לא יותרו גדרות ,ותתאפשר הרחבת המדרכה על לקו הבניין
גם בחזית הפונה לרח' ארלוזורוב.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
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התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן ,טל'  .03-6753394העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ,קריית הממשלה ,דרך מנחם בגין  ,125קומה ,13
תל אביב.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אביהוא בן–משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מס' חפ/מק 1135/יד ,"1/איחוד וחלוקה בלא
הסכמת בעלים של חלקות  340 ,69 ,10בגוש  ,12263בשכונת
דניה ,כפיפות לתכניות חפ1135/ב ,חפ ,1135/חפ.1400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,שכ' דניה ,רח'
שבדיה  ,112חוף השנהב  - 27גוש  ,12263חלקות ,69 ,10
 ,340ח"ח .346 ,287
עיקרי הוראות התכנית :תכנית איחוד וחלוקה בלא
הסכמת בעלים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.4.2008ובילקוט הפרסומים  ,5818התשס"ח ,עמ' .3465
(" )2תכנית מס' חפ/מק1141/כו" ,שינוי קווי בניין והוראות
בנייה ברח' איטליה  ,24שינוי לתכניות חפ1141/א ,חפ,1840/
חפ1400/יב ,חפ/מק/1400/יב ,1/כפיפות לתכניות חפ229/י,
חפ229/י ,1/חפ229/י ,2/חפ/מק ,1400/יב ,4/חפ/מק1400/ג.ב,
חפ/מק1400/פמ ,חפ/מק1400/תט ,חפ/229/ה ,תמא/34ב.4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,שכ' דניה ,רח'
איטליה  - 24גוש  ,12257חלקה  ,284ח"ח 277 ,150 ,102
(חלקות דרך); גוש  ,12263ח"ח .193
מטרת התכנית :שינוי קו בניין כדי לאפשר הקמת בריכת
שחייה ומבנה חניה מקורה סגורה ,וכן הסדרת קווי בניין
למבנה המגורים הקיים בהתאמה לקונטור המבנה שחרג
מקווי הבניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין כדלקמן:
 )1שינוי קו בניין לצורך הקמת בריכת שחייה :קדמי כלפי
רח' איטליה  1 -מ' ,קדמי כלפי רח' מנציני  -כ– 10מ'
(לפי המסומן בנספח הבינוי) ,צדי כלפי חלקת המגורים
הגובלת  0 ,285מ' לאורך רצועה של כ– 8.5מ' (לפי המסומן
בנספח הבינוי);  )2שינוי חלק מקו הבניין הקדמי כלפי רח'
מנציני מ– 5מ' ל– 4.5מ';  )3שינוי קו הבניין הצדי כלפי
חלקת המגורים הגובלת  ,285מ– 4מ' ל– 3.80מ';  )4שינוי
קו בניין לצורך הקמת מבנה חניה מקורה וסגורה; ב) שינוי
הוראות תכנית חפ 1840/להקמת בריכת שחייה ,שינוי
הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים.

1979

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.6.2011ובילקוט הפרסומים  ,6283התשע"א ,עמ' .6102
(" )3תכנית מס' חפ/מק1601/ג" ,תחנת תדלוק זעירה ברח'
קיבוץ גלויות  ,21ואדי סאליב ,חיפה ,כפיפות לתכניות
חפ ,1601/חפ/מק1400/תט ,חפ/מק1400/פמ ,חפ1400/יב,1/
חפ1400/יב ,תמא ,38תמא ,18שינוי .4
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,רח' אל-הילאל,
רח' קיבוץ גלויות  - 21גוש  ,12504חלקות  2 ,1בשלמותן,
ח"ח  ;5-3גוש  ,12503ח"ח  ;23 ,20גוש  ,10844ח"ח .34
עיקרי הוראות התכנית :תוספת שימוש בעבור תחנת
תדלוק באזור המוגדר כאזור עסקים (מסחר ותעסוקה לפי
הגדרות מבא"ת) ,לפי תכנית מאושרת חפ.1601/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.8.2011ובילקוט הפרסומים  ,6307התשע"א ,עמ' .164
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל' ,04-8356807
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד'
הפלי"ם  ,15חיפה ,טל  ,04-8633448וכל מעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חדוה אלמוג
ממלאת מקום יושב ראש הוועדה
                                         המקומית לתכנון ולבנייה חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' חד/מק763/לז" ,שינוי לתכנית
חד.763/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,גבעת אולגה,
רחוב שבטי ישראל  -גוש  ,10572חלקה  265בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין מזרחי למבנה
קיים; ב) התכנית מציעה תוספת שטחי בנייה בהיקף של
 26מ"ר לצורך מתן אפשרות להרחבת הדיור המסומנת
באדום בנספח הבינוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.4.2010ובילקוט הפרסומים  ,6096התש"ע ,עמ' .3301
(" )2תכנית מפורטת מס' חד/מק813/ל" ,שינוי לתכנית חד.813/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה  -גוש ,7727
חלקה  42בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במס' יחידות דיור מ–5
יח"ד במצב מאושר ל– 6במצב מוצע; ב) שינוי בקו בניין
צדי צפוני-מערבי למבנה מוצע מ– 4מ' במצב מאושר
ל– 3.60מ' במצב מוצע; ג) שינוי בתכסית קרקע מ–30%
במצב מאושר ל– 40%במצב מוצע; ד) שינוי באחוזי בנייה
מ– 40%במצב מאושר ל– 46%במצב מוצע; ה) שינוי במרחק
בין מבנים מ– 8מ' במצב מאושר ל– 6מ' במצב מוצע;
ו) שינוי במס' הבתים על המגרש מ– 2יח"ד במצב מאושר
ל– 3יח"ד במצב מוצע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.8.2011ובילקוט הפרסומים  ,6292התשע"א ,עמ' .6488

1980

(" )3תכנית מפורטת מס' חד/מק."1595/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,רחוב לבוצקין,
פינת רחוב העלייה הראשונה  -גוש  ,10037חלקה 38
בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :תוספת יחידת דיור נוספת בחלקה
בלא תוספת באחוזי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.9.2011ובילקוט הפרסומים  ,6317התשע"א ,עמ' .481
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,טל' ,04-6303728
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רח'
פלי"ם  ,15חיפה ,טל'  ,04-8616205וכל מעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
הר/מק ,"56/329/שינוי לתכנית הר/5/329/ד.1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,רח'
ארבל  - 16גוש  ,6412חלקה .521
מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה :שינוי קו בניין קדמי
מ– 5מ' ל– 4.4מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.1.2011ובילקוט הפרסומים  ,6206התשע"א ,עמ' .2787
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון ,רח' בני ברית  ,7הוד השרון ,טל'
 ,09-7759666וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון
מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דרום השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס'
שד/מק ,"26/433/שינוי לתכנית שד.8/433/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מגשימים תחנת דלק
מגשמים  -חברת דלק  -גוש  ,7232חלקה  69בשלמותה.
מטרת התכנית :שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין לגג איי המשאבות,
על ידי )1 :שינוי קו בניין קדמי מ– 10מ' ל– 2.7מ' בין נקודה A
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ל– )2  ;Bשינוי קו בניין קדמי מ– 10מ' ל– 2.7מ' בין נקודה  Cל–;D
ב) קו בניין צדי  0.0לסככות ובנייה קלה בלבד (מכונת רחיצה
אוטומטית למכוניות  -קיימות בשטח).
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה דרום השרון ,קרית המועצה ,ת"ד  ,500נוה ירק ,49945
טל'  .03-9000560העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,שד'
הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
שד/מק ,"24/130/שינוי קו בניין ,שדי חמד ,סתו ,שינוי לתכנית
שד.11/130/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דרום השרון ,שדי
חמד  -גוש  ,8550חלקה  11בשלמותה.
מטרת התכנית :א) שינוי בקווי בניין למבני מגורים ומשק;
ב) קביעת הוראות להריסת מבנים בלא היתר.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין :קדמי  -למגורים
מס'  ,1מ– 5מ' ל– 3מ' ,צדי ,למבני חקלאי מס'  ,3מ– 3מ' ל–1.7
ו– 1.3מ' ,צדי למבנה חקלאי מס'  ,4מ– 3מ' עד  0מ' ,אחורי למבנה
חקלאי  +פל"ח ,מ– 5מ' ל– 0.9מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.2.2008ובילקוט הפרסומים  ,5786התשס"ח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דרום השרון ,קריית המועצה ,ת"ד  ,500נווה
ירק  ,49945טל'  ,03-9000560ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,שד' הרצל ,91
רמלה ,טל'  ,08-9270170וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מוטי דלג'ו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דרום השרון
מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חבל מודיעין מופקדת "תכנית מפורטת מקומית
מס' חמ/מק ,"25/49/שינוי לתכניות גז ,3/47/משמ/115/גז.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צומת הכניסה
ליישובים רינתיה ,מזור ,נופך  -גוש ( 5727חלק) ,חלקי חלקות
 ;84 ,13גוש ( 6248חלק) ,חלקי חלקות .101 ,94
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מטרת התכנית :הרחבת דרך קיימת על חשבון קרקע
חקלאית ושצ"פ.
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת זכויות דרך על חשבון
קרקע חקלאית ושצ"פ לשם יצירת מעגל תנועה בצומת הכניסה
ליישובים :רינתיה ,מזור ,נופך.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חבל מודיעין ,רח' מודיעים  ,10שהם ,טל' .03-9722887
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
שמעון סוסן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חבל מודיעין

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף השרון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מקומית מס' חש/מק ,"1/35/2/שינוי
לתכניות מקומיות חש/מק ,35/2/חש ,2/35/2/חש,3/2/
חש ,4/2/חש ,10/10/חש ,11/10/משמ.47/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב בני ציון  -גוש
 ,8042חלקה  ;68שטח התכנית 12,372 :מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :א) לקבוע הנחיות להקמת בריכת
שחייה פרטית בתחום התכנית בלא תוספת זכויות בנייה;
ב) להבטיח תנאי בריאות ואיכות סביבה נאותים בעת
הקמת בריכת השחייה; ג) לקבוע הוראות תפעול לבריכת
השחייה הפרטית כדי למנוע הפרעות סביבתיות ולעמוד
בתנאי תברואה.
(" )2תכנית מפורטת מקומית מס' חש/מק ,"20/5/שינוי
לתכניות מקומיות חש ,3/5/חש ,5/5/חש ,10/10/חש,11/10/
משמ ,48/חש.15/10/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב בית יהושע -
גוש  ,8969חלקה  ;15שטח התכנית 9,020 :מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בהוראות בינוי בתחום
הנחלה בלא תוספת זכויות בנייה ,על ידי :א) קביעת
מרחק בין מבני המגורים המותרים בנחלה  5מ' לפחות או
 ;0ב) הגבהת גובה המרתף מ– 2.2מ' ל– 2.4מ'; ג) אפשרות
להעברת  80מ"ר ממבנה אחד למשנהו (לא כולל יחידת
הורים  55מ"ר).
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

1981

בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חוף השרון ,קיבוץ שפיים  ,60990טל'  ,09-9596505וכן
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אלי ברכה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף השרון
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
יב/מק/1/66/א" ,שינויים בקווי בניין.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנה  -גוש ,4944
ח"ח  ;137שטח התכנית 606 :מ"ר.
מטרת התכנית :שינויים בקווי בניין כדי לאפשר הקמת
מדרגות כניסה לבית הכנסת ,מדרגות חירום וחדר שירותים
ומחסן.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין כדי לאפשר
הקמת מדרגות כניסה לבית כנסת ,מדרגות חירום ,וחדרי
שירותים ומחסן; א) קו בניין דרומי  2.20מ' בלא פתחים במקום
 4מ' בתחום המדרגות בלבד; ב) קו בניין מערבי  2.50מ' בלא
פתחים במקום  5מ' בתחום המדרגות בלבד ו– 3.20מ' במקום 5
מ' בתחום המדרגות בלבד; ג) קו בניין צפוני  2מ' במקום  4מ'
לפי מצב מאושר ו– 3.80מ' במקום  4מ'; ד) קו בניין מזרחי-קדמי
  4.70מ' במקום  5מ'; ה) העברת זכויות מקומה לקומה ,כךשהתכסית תהיה  48%במקום  35%המותרים ,בלי לחרוג מסך
כל השטחים המותרים; ו) קווי הבניין החורגים יהיו רק לאזור
המבוקש ובשאר האזורים יהיו קווי בניין לפי המאושר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.7.2011ובילקוט הפרסומים  ,6269התשע"א.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יבנה ,שד' דואני  ,3יבנה ,טל' ,08-9433383
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד'
הרצל  ,91קריית הממשלה ,רמלה  ,72430טל'  ,08-9788444וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
צבי גוב ארי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יבנה
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין ותוספת שטח לבניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) מתן בקשה לאישור מצב קיים,
שינוי בקו בניין צדי (מזרחי) ,קו בניין קדמי לפי המבנה הקיים;
ב) הקלה של  6%בשטחי הבנייה ,הגדלת תכסית קרקע מעל
 20%המותרים וניוד שטחים מקומה לקומה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כפר סבא ,רח' ויצמן  ,137כפר סבא ,טל' .09-7649177
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
נת/מק/600/א ,"1/34/שינוי לתכניות נת ,7/400/נת/600/א,
נת/600/א.34/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח' מרשל
פייר קניג  -גוש  ,8252חלקה  115בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי לבינוי על ידי שינוי
לתמהיל ועל ידי תוספת קומות ,מ– 2קומות מרתף  +קומת ביניים
 14 +קומות  +גג טכני מעל קומת עמודים כפולה ל– 2קומות
מרתף  +קומת עמודים כפולה  19 +קומות  +גג טכני; ב) הקטנת
תכסית משטח החלקה; ג) שינוי קווי בניין מ– 4/3מ' ל– 6מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.6.2010ובילקוט הפרסומים  ,6126התשס"ה ,עמ' .4484
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה קרית
ספיר ,נתניה ,טל'  ,09-8603170ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' מוצקין  ,91רמלה ,טל'
 ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שמעון שר
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כפר סבא ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מס' כס/מק."4/247/

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח' חטיבת
גולני  - 9גוש  ,6428ח"ח .301

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

1982

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

לתכנון ולבנייה פתח תקוה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"43/1207/שינוי לתכנית ,1239
כפיפות לתכנית .2000
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' יונה
גרין  - 8גוש  ,6400חלקה  84בשלמותה.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס'
פת/מק ,"93/1261/שינוי לתכנית במ ,14/2000/כפיפות לתכנית
.2000

מטרת התכנית :תוספת  2יח"ד תוך תוספת  1קומה ,ושינוי
קווי בניין צדיים למגרש ברוחב  16מ'.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' הרב
צבי קלישר  - 61 ,59גוש  ,6389חלקות  22 ,21בשלמותן.

עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת  2יח"ד ,מ– 8יח"ד
ל– 10יח"ד; ב) תוספת  1קומה ,מ– 4קומות על עמודים
 +חדר על הגג ל– 5קומות על עמודים  +קומה חלקית;
ג) שינוי בקו בניין צדי למגרש ברוחב  16מ' ,מ– 4מ' ל– 3.6מ'
ול– 2.7מ' לקיר אטום ,שינוי בקו בניין קדמי מ– 5מ' ל– 3.7מ'
בשל הרחבת דרך; ד) הרחבת דרך רח' יונה גרין.

מטרת התכנית :תכנית לתוספת יח"ד במגרש ,תוספת
קומות ושינוי בקווי בניין בלי לשנות את סך השטחים העיקריים
המותרים לפי תב"ע תקפה.

(" )2תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"73/1212/שינוי לתכניות
 ,23/1212 ,16/1212במ ,14/2000/כפיפות לתכנית .2000
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח'
שמואל סלנט  - 37גוש  ,6397חלקה  145בשלמותה.
מטרת התכנית :תכנית לשינוי בקווי בניין ,תוספת קומה
ותוספת יח"ד במגרש בלי לשנות את סך השטחים
העיקריים המותרים לפי תב"ע תקפה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית:
 3.6מ' לכיוון דרום וצפון ל– 6קומות במקום  4מ' 5 ,מ' לכיוון
מזרח ל– 6קומות במקום  4מ' 14 ,מ' לכיוון מערב במקום 5
מ' ל– 6קומות; ב) תוספת קומה  6חלקית במקום חדר על
הגג; ג) הגדלת מס' יחידות הדיור ,מ– 7ל– 10יח"ד ,הגדלת
מס' יחידות הדיור בלא תוספת השטחים המותרים לבנייה;
ד) איחוד וחלוקה של מגרשים ובלבד שאין בתכנית שינוי
בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע.
(" )3תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"26/2002/שינוי לתכנית פת/
מק ,5/2002/כפיפות לתכניות /2002 ,2000א ,במ.2002/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,הרחובות
יעקב קרול ,חיים ביילי ,מרדכי שמואלביץ  -גוש ,6362
חלקה  180בשלמותה ,ח"ח .204
מטרת התכנית :חלוקת חלקה  180הקבועה למגורים א'
ל– 12מגרשי מגורים באותו ייעוד.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי של הוראות לפי תכנית
בדבר העמדה ותכסית; ב) חלוקה של מגרש ל– 12מגרשים,
בלא שינוי בשטח הכולל של ייעוד קרקע; ג) שינוי בהוראות
בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו בניין.

עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יחידות הדיור מ–11
ל– 16יח"ד בחלקה  ,21ומ– 11ל– 16יח"ד בחלקה  22בלא תוספת
סך השטחים העיקריים המותרים לבנייה; ב) שינוי בקו בניין:
שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית מ– 6מ' ל– 5.4מ' לכיוון מזרח ל–6
קומות ,בניין  0בין החלקות  21ו– 22במקום  4מ' ,שינוי קו בניין
לחזית מ– 7מ' ל– 2מ' עקב הרחבת רח' קלישר; ג) שינוי בינוי מ–4
קומות  +חדר על הגג ל– 5קומות וקומה  6חלקית; ד) הרחבת
דרך ב– 5מ' בתוואי המאושר בתכנית בת–תוקף.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6305התשע"ב ,עמ' .67
ניתן לראות את התכנית במחלקת מידע בעיריית פתח
תקוה לפי קביעת תור מראש ,בטל'  ,03-9053111ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל ,91
רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קסם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' ק/מק ,"3567/שינוי לתכנית אפ.100/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ג'לג'וליה ,קואורדינטה
 ,195.125 Xקואורדינטה  ;672.875 Yגוש  ,7510ח"ח .25 ,18
מטרת התכנית :הרחבה לדרך מאושרת.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה ,בניין עיריית פתח
תקוה ,רח' העלייה השנייה  ,1קומה  ,4חדר  ,326פתח תקוה,
טל'  .03-9052284שעות קבלת קהל :בימים א' ,ג' ,ה' ,בשעות
 ,12.00-8.30ביום ג' בשעות  ,18.00-16.00טל' .03-9053111

מטרת התכנית :הגדלת תכסית הבנייה ושינוי בקווי בניין.

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

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית;
ב) הגדלת התכסית ל– ,54%בלא שינוי בסך כל שטחי
הבנייה המותרים; ג) שינוי הוראות וזכויות בנייה.
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עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד חלק מקרקע
חקלאית לדרך מוצעת; ב) קביעת הוראות בנייה.
(" )2תכנית מפורטת מס' ק/מק ,"3569/שינוי לתכניות
ק ,1/3000/ק/ק ,4/כפיפות לתכנית תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם ,קואורדינטה
 ,198.775 Xקואורדינטה  ;669.350 Yגוש  ,8880ח"ח  50לפי
תכנית ק.1/3000/

1983

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
פרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קסם ,רח' ע' אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם ,טל'  .03-9370241העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת
מס' ק/מק ,"3549/שינוי לתכנית ק ,1/3000/כפיפות לתכנית
תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם,
קואורדינטה  ,197.275 Xקואורדינטה  ;669.600 Yגוש ,8871
ח"ח  ;29מגרש  12לפי תכנית ק.1/3000/
מטרת התכנית :שינוי קו בניין הקבוע בתכנית.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין אחורי;
ב) העברת זכויות בנייה בין הקומות; ג) שינוי התכסית ל–;53%
ד) שינוי הוראות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.6.2011ובילקוט הפרסומים  ,6276התשע"א ,עמ' .5868
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קסם ,רח' ע' אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם ,טל'
 ,03-9370241ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יצחק בלק
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה קסם
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"3/27/7/1/שינוי לתכניות רצ/
מק ,1/27/7/1/רצ ,7/1/רצ.1/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח' אבי
האסירים  -גוש  ,3925חלקה  ,598ח"ח .563
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בינוי ,קווי בניין ושינוי
בחלוקה למגרשים כמופיע בתשריט תב"ע רצ/מק1/27/7/1/
של שב"צ קיים ,בהתאם למוצא בתשריט התכנית
הנוכחית.

1984

(" )2תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"23/168/שינוי לתכניות
רצ/1/1/יא ,רצ/1/1/טו ,רצ/6/168/א.5/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח'
ההגנה  ,13רח' לח"י  - 14גוש  ,3946חלקות 141 ,126
בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :הקמת מבנה משרדים בן 11
קומות מעל קומה מסחרית ו– 2קומות חניה תת–קרקעיות
בחלקה .126
(" )3תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"95/15/1/שינוי לתכנית
רצ/15/1/ב.1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח'
שמוטקין  ,41רח' פלוטיצקי  ,9אזור תעשייה צפוני ראשון
לציון  -גוש  ,3942חלקה  11בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :הקמת תחנת תדלוק מדרגה ב'
משולב במבנה תעשייה ,ושינוי בתנוחת מגרש השב"צ
לצורך נגישות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון,
טל'  .03-9547577העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,קריית הממשלה ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' רצ/מק/1/1/ג ,"1/שינוי לתכנית
רצ/1/1/ג ,מתייחסת לתכניות תמא ,3/תמא ,23/תמא/10/
ג  ,4/תמא/37/ה ,תמא/23/א.4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,כל תחום
מרחב התכנון המקומי במגרשים המיועדים למגורים.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית;
ב) שינוי לתכנית רצ/1/1/ג בהוראה :מרווח צדי לבניין בן
 4קומות על עמודים הוא  4מ' לכל צד ולכל קומה נוספת,
יגדל המרווח הצדי ב– 1מ' בעבור כל קומה ,במקום יבוא:
תוספת קומות בהקלה תחייב נסיגה רק בקו הבניין הקדמי
והאחורי לקומות הנוספות בלבד ובמקרים מיוחדים תהיה
בסמכות הוועדה המקומית לקבוע נסיגה  -רק לקו בניין
קדמי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.5.2011ובילקוט הפרסומים  ,6264התשע"א ,עמ' .5407
(" )2תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"2/16/1/שינוי לתכניות
רצ ,16/1/רצ.1/1/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,שד'
מינסטר ,כביש  - 431גוש  ,3630ח"ח  ;77 ,54גוש  ,3631ח"ח
.85 ,13-1

עיקרי הוראות התכנית :א) השטחים הכלולים בתכנית
יאוחדו ויחולקו מחדש בלא הסכמת בעלים; ב) רישום החלוקה
החדשה יערך בהתאם לסעיף  125לחוק.

עיקרי הוראות התכנית :הרחבת דרך חקלאית מדרום
לכביש  431בקטע רחוב רמז  -צומת ראשונים (צומת גן
הורדים).

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2טל'  .08-9392293העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז,
רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.7.2011ובילקוט הפרסומים  ,6292התשע"א ,עמ' .6496
(" )3תכנית מיתאר מס' רצ/מק/39/1/א ,"10/שינוי לתכנית
רצ/39/1/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,שכ' נווה
דקלים ,רח' הקשת  - 62גוש  ,5436חלקה  121בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין קדמי ברחוב הקשת
מ– 6מ' ל– 5מ' ,להסדרת מצב קיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.7.2011ובילקוט הפרסומים  ,6292התשע"א ,עמ' .6496
(" )4תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"5/51/50/1/שינוי לתכניות
רצ ,1/51/50/1/רצ.1/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,נחלת
יהודה ,רח' המכבים  -גוש  ,7375חלקות ,72 ,70 ,48-42 ,8
 112-100בשלמותן ,ח"ח .152 ,74 ,73
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין אחורי לאורך רחוב
המכבים מ– 15מ' או  10מ' (חלקה  70בלבד) ל– 6מ' ,בלא
שינוי בזכויות והוראות הבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.7.2011ובילקוט הפרסומים  ,6292התשע"א ,עמ' .6496
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון,
טל'  ,03-9547577ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,קריית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'
 ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מס' רח/מק,"7/2105/
כפיפות לתכניות רח ,2/2105/רח/2000/ב ,1/רח/במ,2105/
רח/מק ,1/2105/רח/מק/2000/ב ,2/רח/מק/2000/ב ,5/רח/
מק ,3/2105/רח/תמא/34/ב ,3/רח/תמא/34/ב ,4/רח/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,גבולות
התכנית :שכונת מקוב  -גוש  ,3699חלקות 81-77 ,36-31 ,13
בשלמותן; מגרשים ,321 ,320 ,315-300 ,197-30 ,204-200 ,28-1
 503 ,502 ,500/1 ,417 ,415-411 ,409-404 ,400/1 ,330בשלמותם
מתכנית .2/2105
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים.
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס'
רח/מק/800/ב ,"43/רח' הרשנזון  ,51שינוי לתכניות רח/2000/
י ,רח/800/ב ,כפיפות לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/2000/ג,2/
רח/מק/2000/ב ,2/רח/מק/2000/ב ,3/רח/מק/2000/ב ,5/רח/
מק/2000/ג ,3/רח/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' רחל
הרשנזון  - 51גוש  ,3704חלקה  188בשלמותה.
מטרת התכנית :א) הקמת בית מגורים ,המכיל  11יח"ד ,בן 6
קומות על עמודים; ב) קביעת זכויות והוראות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יח"ד המותרות
בתחום התכנית ,מ– 6יח"ד ל– 11יח"ד בלא שינוי בשטחים
המותרים ,שינוי במס' הקומות המותרות בתחום התכנית מ–4
קומות  +קומת עמודים ל– 5קומות  +קומה שישית חלקית מעל
קומת עמודים; ב) קביעת זכויות והוראות בנייה; ג) שינוי קו
בניין חזית למרפסות בלבד 3 :מ' במקום  5מ'; ד) שינוי קו בניין
אחורי בלבד 5.4 :מ' במקום  6מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.9.2011ובילקוט הפרסומים  ,6305התשע"ב ,עמ' .69
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות ,ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

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

1985

לתכנון ולבנייה טבריה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

(" )1תכנית מפורטת מס' טה/מק ,"52/287/שינוי לתכניות
ג ,162/ג ,287/ג ,842/בהתאם לתכנית ג.4449/

אליהו זיגדון
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש ,15033
חלקה  31במלואה ,ח"ח .33
עיקרי הוראות התכנית :הקטנת קו בניין צדי ואחורי לקו .0
(" )2תכנית מפורטת מס' טה/מק ,"10/2855/שינוי לתכנית
ג ,2855/בהתאם לתכנית ג.287/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש ,15026
ח"ח .86 ,48

מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי לתכנית ג ;2855/ב) הצרכת
ייעודי קרקע (שפ"פ ומסחר) בלא שינוי סך השטחים.

(" )1תכנית מפורטת מס' יק ,"01/297/שינוי לתכניות ג,1297/
ג/במ.55/

(" )3תכנית מפורטת מס' טה/מק ,"1/7018/בהתאם לתכניות
ג ,287/ג ,6847/ג ,7018/טה/מק/ג ,14/287/מבטלת את
תכנית ג.10484/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית; שטח
התכנית 4,000,000.000 :מ"ר.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש ,15036
חלקי חלקות .160 ,129 ,128 ,62 ,20
מטרת התכנית :א) פירוט זכויות בנייה ,לרבות השימושים
לפי ג ,7018/ג 287/בלא תוספת זכויות; ב) מתן לגיטימציה
למבנה קיים שסומן להריסה.
עיקרי הוראות התכנית :א) פירוט זכויות בנייה; ב) ביטול
מבנה להריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה ,רח' טבור הארץ ,ת"ד  ,508טבריה ,טל'
 .04-6739526העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
טה/מק ,"1/17201/שינוי לתכנית ג.17201/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש ,15759
חלקה  90בשלמותה ,ח"ח .113 ,112 ,94 ,18 ,17
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.11.2010ובילקוט הפרסומים  ,6217התשע"א ,עמ' .3313
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה ,רח' טבור הארץ ,ת"ד  ,508טבריה ,טל'
 ,04-6739526ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,קריית הממשלה ,נצרת עילית ,טל'  ,08-6508508וכל

1986

מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה :א) לתת אפשרות
להקמת מסעדות באזורי מסחר; ב) שינוי בהוראות בינוי,
מתן הנחיות לשימושי מסחר בכל תחום היישוב.
(" )2תכנית מפורטת מס' יק ,"02/297/שינוי לתכניות ג,297/
ג ,9680/ג/במ.55/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית; שטח
התכנית 4,111,000.000 :מ"ר.
מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה :א) שינוי בקווי בניין
למצללות :קדמי  -בתחום מגורים בלבד ,צדי  -בתחום
מגורים בלבד ,אחורי  -בתחום מגורים בלבד; ב) שינוי
בקווי בניין למצללות והוראות בינוי בהתאם ,תקף לתחום
מגורים בלבד.
(" )3תכנית מפורטת מס' יק ,"40/9680/שינוי לתכנית ג.9680/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית  -גוש
 ,12570חלקות  9999-1בשלמותן; גוש  ,12741חלקות -1
 9999בשלמותן; גוש  ,12742חלקות  9999-1בשלמותן; שטח
התכנית 534,000.000 :מ"ר.
מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה :הסדרת הנחיות לבנייה
ירוקה בתחום תכנית ג ,9680/שכונת שער הגיא ביקנעם
עילית.
(" )4תכנית מפורטת מס' יק ,"02/10272/שינוי לתכניות ג,10272/
ג ,297/ג.3783/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית  -גוש
 ,11866חלקה  42בשלמותה; שטח התכנית 466.000 :מ"ר.
מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה :שינוי קווי בניין כמפורט
להלן :א) שינוי קו בניין אחורי להסדרת מצב קיים בכל
הקומות כמסומן בתשריט; ב) שינוי קו בניין קדמי בהתאם
לבנוי בפועל כמסומן בתשריט; ג) שינוי קווי בניין לצורך
הגשת בקשה להיתר בנייה  -לגליזציה למצב קיים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית ,רח' צאלים  ,1טל' ,04-9596095
פקס'  ,04-9591668דוא"ל .vaada@yoqneam.org.il :העתק

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מייק סקה
מהנדס העיר יקנעם עילית
מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כרמיאל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/כר,"12/143/
שינוי לתכנית ג/במ.143/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרמיאל  -גוש ,19066
ח"ח  ;42שטח התכנית 290.000 :מ"ר.
מטרת התכנית :שינוי קו בניין צדי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כרמיאל ,שד' קק"ל  ,100טל'  .04-9085681העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כרמיאל
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' נצ/מק,"1161/
שינוי לתכנית ג.9000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16538
ח"ח .5
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.2.2011ובילקוט הפרסומים  ,6292התשע"א.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת ,ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל' ,04-6459203
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון,
קריית הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
עלי סלאם
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

מרחב תכנון מקומי נצרת עילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת עילית מופקדת "תכנית מיתאר מקומית
מס' נע/מק/ג ,"1/3885/שינוי לתכנית ג.3885/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת עילית ,רח'
המתכת  ,7אזור תעשייה ב'  -גוש  ,17742חלקה  ,22ח"ח .41
עיקרי הוראות התכנית :לפי סעיף 62א(א) סעיף קטן (.)4
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת עילית ,רח' גלבוע  ,16נצרת עילית ,17682
טל' .04-6479929
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
שמעון גפסו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת עילית
מרחב תכנון מקומי קצרין

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
קצ/מק ,"5/12816/שינוי לתכנית ג 12816/בתוקף.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית
קצרין ,אזור תעשייה קצרין  -גוש  ,201000חלק מחלקה ;8
מגרשים .78-75
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד מתעשייה לשצ"פ
ולהיפך ,שינוי ייעוד מתעשייה מיוחדת משולבת במסחר
למסחר ותעשייה ,לשצ"פ ולדרך מוצעת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.11.2009ובילקוט הפרסומים  ,6038התש"ע ,עמ' .1148
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קצרין ,ת"ד  ,28קצרין ,טל'  ,04-6969664וכן במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת
עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שמואל בר לב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קצרין
מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית שמונה ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מקומית
מס' קש/מק ,"1602/שינוי לתכנית מס' ג.4030/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית שמונה ,רח'
הנשיא  - 46גוש  ,13195חלקות  ;94-92מגרש  905מתרש"צ
.1/05/15
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית
ג.4030/
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קריית שמונה ,ת"ד  ,31רח' הרצל  ,37קריית שמונה
 ,1001טל'  .04-6908412המתנגד ימציא את העתק התנגדותו
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית
הממשלה ,משרד הפנים ,נצרת עילית  ,17000טל' .04-6508518
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ניסים מלכה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית שמונה
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חצור הגלילית ,רח'
האורנים  ,550דירה  - 2גוש  ,13893חלקה .10
עיקרי הוראות התכנית :התאמת קווי הבניין לבינוי בשטח
לשם מתן לגיטימציה למצב קיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6264התשע"א ,עמ' .5413
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון לבנייה אצבע הגליל ,קניון הגליל העליון ,חצור
הגלילית ,וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,קריית הממשלה ,נצרת עילית ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ישכר פרנקנטהל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל
מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' ג/בכ."28/11/7247/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דיר אל אסד  -גוש
( 18818מוסדר) ,ח"ח  ;60שטח התכנית 2,189.000 :מ"ר.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מקומית
מס' אג/מק ,"054/2101/שינוי לתכנית מיתאר מס' ג.2101/

(" )2תכנית מפורטת מס' ג/בכ ,"27/10/8845/שינוי לתכניות
ג ,2442/ג.8845/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יסוד המעלה  -גוש
 ,13990ח"ח .27

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראמה  -גוש ,19174
ח"ח  ;25שטח התכנית 1,020.000 :מ"ר; מגרש  15בשלמותו.

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה מחדש; ב) שינוי
קווי בניין; ג) שינוי גודל מגרש מינימלי.

מטרת התכנית :א) שינוי קווי בניין; ב) שינוי קווי בניין
בהתאם למסומן בתשריט.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אצבע הגליל ,קניון הגליל העליון,
חצור הגלילית ,טל'  .04-6800077המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,קרית הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית  ,17000טל'
.04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
אג/מק ,"075/14554/שינוי לתכנית מס' ג.14554/
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מטרת התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמה; ב) שינוי קווי
בניין; ג) שינוי תכסית קרקע.

(" )3תכנית מפורטת מס' ג/בכ."31/11/17386
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דיר אל אסד  -גוש 18819
(מוסדר) ,ח"ח  ;98 ,76 ,63שטח התכנית 1,037.000 :מ"ר.
מטרת התכנית :א) שינוי קווי בניין לפי תשריט; ב) הגדלת
תכסית הקרקע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם ,טל' .04-9027501
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אבי בן–גיגי
יושב ראש הוועדה המקומית
                                        לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גא/
מק ,"76/11/שינוי לתכניות ג ,7025/ג.9915/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש ,10285
ח"ח  ;5מגרש  100בשלמותו; שטח התכנית 607.000 :מ"ר.
מטרת התכנית :הקטנת קווי בניין ,הגדלת כיסוי קרקע
וקביעת גובה מבנה לצורך יצירת מסגרת תכנונית למתן היתרי
בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' .04-9502021
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
שמואל לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים
מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הגלבוע ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' ג/גל/מק ,"184/שינוי
לתכנית ג.9758/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרכז אזורי כפרי חבר
 גוש  ,20800ח"ח .2עיקרי הוראות התכנית :א) ניוד שטחים בלא שינוי
בסך כל ייעודי קרקע הקבועים בתכנית; ב) איחוד מגרשים,
לאזור תעשייה מס'  36 ,35 ,34-26וחלוקתם למגרש אחד
מס'  ;30ג) שינוי פריסת מגרשים אזור מלאכה ותעשייה זעירה;
ד) העתקת מיקום כבישים מס'  6ו– 10בלא שינוי בגודלם;
ה) יצירת שצ"פ בין מגרש לתחמ"ש למגרשים לתעשייה
באמצעות ניוד שטחים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע ,ד"נ גלבוע ,18120
טל'  .04-6533252העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,ת"ד
 ,595נצרת עילית  ,17000טל' .04-6508508

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מפורטת מס' ג/גל/מק93/
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על "הפקדת
תכנית מס' גל/גל/מ ,"93/שהודעה בדבר הפקדתה בהתאם
לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5843התשס"ח ,עמ'  ,4515כפיפות לתכניות
ג ,6540/תמא.37
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כביש נעורה  -טמרה
 גוש  ,17098חלקה  1בשלמותה.עיקרי הוראות התכנית :חלוקת החלקה למגרשים חקלאיים
בלא הסכמת כל הבעלים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,טל' .04-6533252
מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר אישור תשריט איחוד וחלוקה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תשריט איחוד וחלוקה
מס' ג/גל/מק ,"157/איחוד וחלוקה בלא הסכמה ,שינוי לתכנית
ג.14916/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גוש  ,20014ח"ח ,12-1
 ;27 ,25 ,20-14גוש  ,20016ח"ח  ,1מוקיבלה.
מטרת התכנית :א) ניוד שטחים בלא שינוי בסך כל שטח
בעבור מתחם  ;7ב) איחוד וחלוקה בלא הסכמת הבעלים;
ג) קביעת גודל מגרש מינימלי; ד) שינוי בקווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.10.2010ובילקוט הפרסומים  ,6178התשע"א ,עמ' .1756
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגלבוע ,ד"נ הגלבוע ,ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית,
טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דני עטר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגלבוע
מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

הודעה על הכנת תכניות מפורטות למערכת הדרכים
ביישוב ותנאים למתן היתרים בתקופת הביניים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-ולפי סעיף  78לחוק האמור ,כי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי ,החליטה
בישיבתה מס'  ,09/10מיום  15.12.2010על פרסום הודעה לפי
סעיפים  77ו– 78לחוק ,על הכנת תכניות מפורטות למערכת
הדרכים ביישוב מג'אר.
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לפי סעיף  78לחוק התכנון והבנייה ,היתרי הבנייה יאושרו
בכפוף לתוואי הדרכים המוצע בנספחי התחבורה שאושרו
ליישוב על ידי הוועדה בישיבה הנ"ל ,ובהתאם להוראות
תכניות ג ,13120/ג:13365/
בנספח הנ"ל מסומנים הכבישים במצב קיים בצבע חום
וכבישים מוצעים בצבע אדום .באזור שבו קיימים כבישים
מאושרים ניתן להוציא היתרי בנייה מכוח תכנית ג.8300/
באזורים שבהם מוצעים כבישים בצבע אדום יש להגיש
תכניות מפורטות לקביעת תוואי מדויק של הדרך .כמו כן יש
להגיש תכניות מפורטות לביטול כבישים בתכנית ג.8300/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית כפר
מג'אר.
גושים וחלקות :בתחום תכנית ג- 13120/
גוש  ,15576ח"ח  ;65 ,63 ,62גוש  ,15577ח"ח  ;63 ,60גוש ,15578
חלקות במלואן  ,57 ,37 ,36 ,34 ,27 ,6 ,5ח"ח ,33 ,32 ,30-28 ,26 ,25
 ;62 ,60 ,55 ,38 ,35גוש  ,15580ח"ח  ;64 ,63 ,61 ,9 ,6גוש ,15609
ח"ח  ;17156 ,7 ,5 ,2גוש  ,15619חלקות במלואן -41 ,37-34 ,31-1
 ,50-48 ,46 ,44ח"ח  ;47 ,45 ,40-38 ,33גוש  ,15620חלקות במלואן
 ,95 ,94 ,92-72 ,70-64 ,52-18 ,10 ,9ח"ח ,62 ,53 ,17 ,16 ,12 ,11 ,8 ,6
 ;93 ,71 ,63גוש  ,15621חלקות במלואן  ,50-47 ,44-3ח"ח ,45 ,2 ,1
 ;46גוש  ,15622חלקות במלואן  ,3 ,1ח"ח  ;20 ,5גוש  ,15623חלקות
במלואן  ,82 ,81 ,74 ,71-66 ,64-62 ,24 ,20 ,18-15 ,13-1ח"ח ,14
.75 ,66 ,61 ,44 ,23-21 ,19
גושים וחלקות :בתחום תכנית ג- 13365/
גוש :שטח בנוי ,חלקות בשלמות; גוש  ,15557ח"ח ;7 ,1
גוש  ,15558ח"ח  ;21 ,19-17 ,5גוש  ,15560חלקות בשלמות ,21
 ,57-54 ,36 ,28 ,26-24ח"ח ,35 ,29 ,27 ,23 ,22 ,20 ,19 ,9
 ;68 ,66 ,63-60 ,58 ,53 ,51 ,40-37גוש  ,15561חלקות בשלמות
 ,102-100 ,98-16 ,14-1ח"ח  ;99 ,15גוש  ,15562חלקות בשלמות
 ,39-22 ,20-16 ,14-1ח"ח  ;41 ,40 ,15גוש  15563חלקות בשלמות;
גוש  ,15564חלקות בשלמות ,50 ,49 ,47 ,45-40 ,34-32 ,28-19
ח"ח  ;48 ,39 ,38 ,35 ,31 ,29 ,18 ,17גוש  ,15565חלקות בשלמות
 ,8-5ח"ח  ;10 ,9 ,3גוש  ,15566חלקות בשלמות ,35-14 ,12-3
 ;44-37גוש  ,15567חלקות בשלמות ,127-125 ,122-82 ,66-1
 ,140 ,138 ,136-129ח"ח  ;128 ,80-78 ,67גוש  ,15568חלקות
בשלמות; גוש  ,15569חלקות בשלמות; גוש  ,15570חלקות
בשלמות; גוש  ,15571חלקות בשלמות  ,9 ,8ח"ח ,12-10 ,7 ,6
 ;80 ,79 ,69 ,68 ,59-56 ,14גוש  ,15574חלקות בשלמות ,9-1
 ,80-77 ,75 ,74 ,72 ,70-52 ,33 ,26-11ח"ח ;76 ,73 ,71 ,51 ,36 ,34 ,10
גוש  ,15575חלקות בשלמות  ,72-69 ,67-17 ,15-1ח"ח ;68 ,16
גוש  ,15576חלקות בשלמות  ,73-66 ,64 ,61-1ח"ח ;65 ,63 ,62
גוש  ,15577חלקות בשלמות ,68-65 ,61 ,59-48 ,33-19 ,6-1
 ,72-70ח"ח  ;69 ,64 ,63 ,60 ,8 ,7גוש  ,15578ח"ח  ;21גוש ,15581
ח"ח  ;7-3 ,1גוש  ,15582ח"ח  ;1גוש  ,15620חלקות בשלמות
 ,61-54 ,15-13 ,7 ,5-1ח"ח ,71 ,63 ,62 ,53 ,17 ,16 ,12 ,11 ,8 ,6
 ;93גוש  ,15621ח"ח  ;46 ,45 ,2 ,1גוש  ,15624חלקה בשלמותה
 ,1ח"ח .3 ,2
תוקף ההודעה שלוש שנים מיום פרסומה ברשומות.
צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי

1990

מרחב תכנון מקומי גליל עליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גליל עליון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גע/מק ,"236/שינוי
לתכנית ג ,15443/תואמת לתכנית גע/תש.0043/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שניר  -גוש ,13265
ח"ח  ;2גוש  ,13266ח"ח  ;10מגרש  53Bבשלמותו מתכנית
ג ;15443/מגרש  8בשלמותו מתכנית גע/תש ;0043/שטח
התכנית 882.000 :מ"ר.
מטרת התכנית :שינוי קווי הבניין הקבועים בתכנית ג.15443/
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל העליון ,ת"ד  ,90000ראש פינה ,טל'
 .04-6816372העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,נצרת עילית ,ת"ד ,595
נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
נחום דוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל העליון
מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חבל אשר ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' חא/מק,"19/2011/
שינוי לתכנית ג.2315/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מזרעה  -גוש ,18137
חלקה  9בשלמותה; שטח התכנית 2,351.000 :מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת שטח לבנייני ציבור
המאושר בתכנית ג 2315/מאושרת על חשבון שטח למגורים;
ב) איחוד וחלוקה בהסכמה לשטח בנייני ציבור ,מגורים ודרכים;
ג) שינוי קווי בניין לשטח לבנייני ציבור בהתאם למצב קיים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חבל אשר ,ד"נ גליל מערבי ,25206
טל'  .04-9879610העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית,
טל' .04-6508503

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
חא/מק ,"9/2010/געתון ,איחוד וחלוקה בהסכמה ,שינוי
לתכניות ג ,13402/ג.16252/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :געתון  -גוש ,18329
ח"ח  ;17 ,15 ,7 ,6שטח התכנית 10,404.000 :מ"ר.
מטרת התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמה :הסדרת 7
מגרשי בנייה למגורים בקיבוץ געתון ,על ידי איחוד וחלוקה
מחדש במטרה לאפשר ניצול מיטבי של בנייה למגורים
במגרשים; ב) הגדלת שטחי ציבור בעבור חניה ציבורית;
ג) שינוי הוראות בינוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.1.2011ובילקוט הפרסומים  ,6206התשע"א ,עמ' .2798
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מטה אשר ,ד"נ גליל מערבי  ,25206טל' ,04-9879610
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד ,595
נצרת עילית ,טל'  ,04-6508503וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רומן טביקמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חבל אשר
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה יזרעאלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/יז,"02/3377/
שינוי לתכנית ג.3377/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תמרת  -גוש ,17706
חלקה  52בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינויים בקווי בניין בחלקה .52
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,מועצה אזורית עמק
יזרעאל ,טל'  .04-6520038העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,משרד הפנים,
נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מק/יז ,"04/13136/שינוי לתכניות ג ,13136/מק/יז.02/13136/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין דור  -גוש ,17048
ח"ח .30
עיקרי הוראות התכנית :החלפת שטחים על ידי איחוד
וחלוקה מחדש לצורך הצבת מבנה לתחנת טרנספורמציה
לצורכי השכונה הקהילתית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.4.2009ובילקוט הפרסומים  ,5956התשס"ט ,עמ' .4079
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,בניין המועצה האזורית עמק יזרעאל,
טל'  ,04-6429660ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
אדם קולמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל מופקדת "תכנית מפורטת מס'
גלג ,"38/11/4014/שינוי לתכנית ג.4014/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עראבה  -גוש ,19345
ח"ח  ;235 ,120גוש  ,19346ח"ח .54 ,51 ,50 ,34-30 ,28 ,27 ,25 ,23
עיקרי הוראות התכנית :הסדרת דרך מס'  5בדרום
עראבה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין ,טל' .04-6746741
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
גלג ,"44/10/12049/שינוי לתכנית ג.12049/

1991

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש (ישן):
 19291מחלקה (ישנה) :ח"ח  ;92 ,88 ,33 ,32גוש (חדש)21130 :
מחלקה (חדשה) 64 :בשלמותה ,ח"ח .63
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בלא הסכמת
הבעלים; ב) שינוי קווי בניין ,בהתאם למסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.3.2011ובילקוט הפרסומים  ,6224התשע"א ,עמ' .3746
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין ,טל'  ,04-6746741וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' גלג ,"13/11/12906/שינוי לתכניות
ג ,12906/ג ,6671/ג.9169/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש ,19271
ח"ח .21
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין בהתאם למסומן
בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.9.2011ובילקוט הפרסומים  ,6264התשע"א ,עמ' .5417
(" )2תכנית מפורטת מס' גלג ,"26/11/12906/שינוי לתכניות
ג ,12081/ג.12906/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש ,19319
ח"ח .118 ,117
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי הבניין בהתאם למסומן
בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.9.2011ובילקוט הפרסומים  ,6322התשע"א ,עמ' .767
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין ,טל'  ,04-6746741וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מנחם עירון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מס' /4מע/מק ,"59/9607/שינוי לתכנית ג.9607/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יפיע  -גוש ,16875
ח"ח  ;2גוש  ,16878ח"ח .52

1992

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמה;
ב) שינוי קווי בניין.
(" )2תכנית מס' /2מעמק ,"62/17896/שינוי לתכנית /2גנ.17896/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת ישי  -גוש
 ,11182חלקה  42בשלמותה ,ח"ח .41
עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקה בלא הסכמה; ב) שינוי
גודל מגרש מינימלי; ג) שינוי בקווי בניין; ד) שינוי במס'
יח"ד; ה) העברת זכויות בנייה ממגרש למגרש בלא שינוי
בסך כל זכויות הבנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית,
טל'  .04-6468585העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית רבין ,נצרת עילית,
טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ראפע חג'אג'רה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים
מרחב תכנון מרחבי מעלה חרמון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה חרמון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מקומית מס' מק/מח ,"3/10/9858/שינוי
קו בניין קדמי למבנה מגורים.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בניין קדמי למבנה
מגורים.
(" )2תכנית מפורטת מקומית מס' מק/מח ,"10/11/9858/שינוי
בקווי בניין במגרש מס'  ,1207מג'דל שמס.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה מעלה חרמון ,כפר מסעדה ,רמת הגולן ,12435
טל'  .04-6981677, 04-6983608המתנגד ימציא את העתק התנגדותו
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית
הממשלה ,משרד הפנים ,נצרת עילית  ,17511טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ציקי חקלאי
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה מעלה חרמון

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס'
מש/מק ,"1/9721/שינוי לתכניות ג ,4390/ג.9721/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מכמנים  -גוש ,19153
ח"ח  ;8שטח התכנית 1.984 :דונם.
מטרת התכנית :א) שינוי קו בניין; ב) שינוי של הוראות
בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים; ג) שינוי של הוראות לפי סעיף
62א(א)( )9לחוק התכנון והבנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה משגב ,אזור תעשיה תרדיון ,ד"נ משגב ,20179
טל'  .04-9990102העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית
 ,17000טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
רון שני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אשקלון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /4מק ,"2214/שינוי
לתכנית .33/104/03/4
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון ,מתחם בן
יואש גדעון ,הרחובות אבני חן ,פנינת ים  -גוש  ,1937ח"ח ;371
מגרש  23בשלמותו מתכנית .33/104/03/4
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין צדי במגרש למגורים
צמודי קרקע להסדרת מצב קיים.
עיקרי הבדלים תכנוניים בין התכנית המופקדת לתכנית/
תכניות קיימות :שינוי קו בניין צדי מזרחי מ– 5מ' ל– 3.80מ'
במגרש למגורים צמודי קרקע ,להסדרת מצב קיים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים ימים ממועד פרסומה
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשקלון ,רח' הגבורה ,7
מרכז נפתי ,אשקלון ,טל'  .08-6792366העתק ההתנגדות יומצא

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,קריית
הממשלה ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,טל'  .08-6263784ניתן
לעיין בתכנית המופקדת במשרדי הוועדה המחוזית ,בשעות
קבלת קהל ובתיאום מראש עם האחראית על הארכיב ,בטל'
.08-6263791
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
שלמה כהן
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אשקלון
מרחב תכנון מקומי ערד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ערד ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /24מק ,"2055/מע"ר
ערד ,מגרש  ,501שינוי תכסית ,שינוי לתכניות ,33/101/02/24
.152/03/24
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ערד ,רח' כוכבי לכת
חברון  ,40רח' מעון  -דרום ,רח' ירושלים  -מזרח ,רח' חברון
 מערב.עיקרי הוראות התכנית :שינוי של הוראות לפי תכנית
בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ערד ,רח' פלמ"ח  ,8ערד ,טל'  .08-9951616העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,קריית הממשלה ,משרד הפנים ,באר שבע ,טל'
.08-6263778
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
טלי פלוסקוב
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ערד
מרחב תכנון מקומי באר טוביה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר טוביה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /8מק,"2114/
שינוי לתכניות /8 ,46/101/02/8 ,11/119/03/8 ,101/02/8בת,23/
/8מק.2103/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור תעשייה באר
טוביה  -גוש  312חלקה  4בשלמותה; גוש  ,2737חלקה 1
בשלמותה; שטח התכנית 603,102.000 :מ"ר.

1993

מטרת התכנית :איחוד וחלוקת השטח בלא הסכמת בעלים
לצורך הסדרת הזכויות הקנייניות של המגרשים ולצורך רישום
המגרשים בלשכת רישום המקרקעין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה באר טוביה ,אזור התעשייה ,באר
טוביה ,טל'  .08-8509771העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,ת"ד ,68
רח' התקוה  ,4באר שבע ,טל' .08-6263799
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
שלמה שמאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה
מרחב תכנון מקומי רמת נגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
/20מק ,"3037/שינוי לתכניות ,9/120/02/20 ,2/120/02/20
/20מק.3032/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מדרשת בן גוריון -
גוש  ,39023ח"ח  ;10שטח התכנית 9.701 :דונם.
מטרת התכנית :שינוי בקו בניין ובגובה מותר להקמת
סככה לספורט במגרש המיועד למבנים ומוסדות ציבור.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין; ב) שינוי
בהוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.5.2011ובילקוט הפרסומים  ,6283התשע"א.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת נגב ,ד"נ חלוצה  ,85515טל' ,08-6564129
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,ת"ד ,68
רח' התקוה  ,4באר שבע ,טל'  ,08-6263820וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שמוליק ריפמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת הנגב
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שמעונים מופקדת "תכנית מפורטת מס' /7מק,"2570/
שינוי וכפיפות לתכנית .2/310/02/7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ערערה בנגב ,שכ' 2ג
 גוש  ,400257חלקה ( 1בחלק); מגרש .33עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין אחורי; ב) כל
שאר התכליות והשימושים לפי תכנית .2/310/02/7
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .קבלת קהל,
בימים ב' ,ה' ,בשעות .13.30-8.00 :כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים ,רח' קק"ל  ,139בית ידיעות
אחרונות ,באר שבע ,טל'  .08-6230966המתנגד ימציא את
העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שמעונים ,רח' קק"ל  ,139בית ידיעות אחרונות ,באר שבע,
טל' .08-6230966
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
צביקה קדמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שמעונים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אייקו אינדסטריס אנד קפיטל (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-370154-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.3.2012בשעה  ,11.00ברח' אהרון בקר  ,5תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יוסף קסלר ,מפרק

ערב מדיה טמרה ( )1996בע"מ
(ח"פ )51-238512-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.3.2012בשעה  ,12.00ברח' בן עמי ,44/13
עכו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    רוסתום גדבאן ,עו"ד ,מפרק

1994

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

מועדון גיל הזהב של יו-נט בע"מ

הי-מד בע"מ

(ח"פ )51-350343-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-158505-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.3.2012בשעה  ,15.00ברח' יגאל אלון ,65
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.3.2012בשעה  ,14.00ברח' ברקוביץ'  ,4תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלמה אייזיק ,מפרק

                                    טל מיק ,עו"ד ,מפרק

ש.טסלר  -יעוץ תעשייתי וימי בע"מ

איתן הדרי-ניהול פרוייקטים בע"מ

(ח"פ )51-235384-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-372270-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.3.2012בשעה  ,11.00ברח' שושנת הכרמל ,72
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.3.2012בשעה  ,14.00ברח' ברקוביץ'  ,4תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אליעזר עמיר ,רו"ח ,מפרק

                                    טל מיק ,עו"ד ,מפרק

ר.ל .און ליין מערכות בע"מ

מציהון איתור פיננסים בע"מ

(ח"פ )51-148055-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-359906-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.3.2012בשעה  ,12.00ברח' הנצי"ב  ,18תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.3.2012בשעה  ,14.00ברח' ברקוביץ'  ,4תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אייל תושיה ,עו"ד ,מפרק

                                    טל מיק ,עו"ד ,מפרק

בלטיקום אחזקות ( )2003בע"מ

ביגוד שופינג בע"מ

(ח"פ )51-346476-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-367576-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.3.2012בשעה  ,17.00במשרד המפרק ,רח'
בילו  ,17רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.3.2012בשעה  ,14.00ברח' ברקוביץ'  ,4תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריה אדלמן ,עו"ד ,מפרק

                                    טל מיק ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

1995

שידות בטחון בע"מ

מלרום נכסים בע"מ

(ח"פ )51-114084-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-146405-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.3.2012בשעה  ,14.00ברח' ברקוביץ'  ,4תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.3.2012בשעה  ,10.00בדרך חברון  ,41ירושלים,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

                                    טל מיק ,עו"ד ,מפרק

                                    רמי פילדס ,מפרק

יונה את בר–אדון ניהול והשקעות בע"מ

פארטק אינטרנשיונל בע"מ

(ח"פ )51-336900-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-386543-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.3.2012בשעה  ,14.00ברח' ברקוביץ'  ,4תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.3.2012בשעה  ,11.00ברח' דרך הגנים ,39
כפר שמריהו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טל מיק ,עו"ד ,מפרק

                                    עמוס אמיר ,מפרק

ליאל-ראם סחר בע"מ

סולידר  -טלאור בע"מ

(ח"פ )51-264863-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-272230-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.3.2012בשעה  ,14.00ברח' ברקוביץ'  ,4תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.3.2012בשעה  ,10.00אצל עו"ד יעקב אברהמס,
רח' יפו  ,97מרכז כלל ,משרד  ,822ירושלים ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

                                    טל מיק ,עו"ד ,מפרק

                                    דרור עיני ,מפרק
UIS

(ח"פ )51-355908-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.3.2012בשעה  ,19.00ברח' שבטי ישראל
 ,24ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    שלום טלבי ,מפרק

סיסמוסייף בע"מ
(ח"פ )51-385464-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13.3.2012בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
המקצוע  ,6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                  ששון בן חור עובדיה ,עו"ד ,מפרק

1996

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

יהלום דאהר סוכנות לביטוח ( )2000בע"מ

סינושור בע"מ

(ח"פ )51-295858-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-390677-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.3.2012בשעה  ,13.00ברח' החרושת ,49
ת"ד  ,6390כרמיאל  ,20100לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.3.2012בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן  ,52511לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

                                    גזאוי שאוקת ,עו"ד ,מפרק

                                    פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

בי .לוג .אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-307081-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.3.2012בשעה  ,16.00במשרד החברה ,רח'
השלום 11ב ,הוד השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אריה פרץ ,מפרק

אי.ג'י.ג'י.ישראגלובל גריין בע"מ
(ח"פ )51-430571-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.3.2012בשעה  ,12.00ברח' הרצל  ,21בית לב
הפיאצה ,חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יוליה גראץ' ,עו"ד ,מפרקת

אפיק לוג.קום בע"מ
(ח"פ )51-337219-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.3.2012בשעה  ,16.00במשרד החברה ,רח'
השלום 11ב ,הוד השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אריה פרץ ,מפרק

(ח"פ )51-082361-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.3.2012בשעה  ,13.00במשרדי המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן  ,52511לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
                                    פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

מיראקון בע"מ
(ח"פ )51-123201-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.3.2012בשעה  ,10.00במשרד חיים עשהאל -
עורכי דין ,שד' מנחם בגין  ,5בית דגן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקים ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
               ארמנד רוזנבג

נייזר יבוא ( )1979בע"מ

יחזקאל-באום מנשה

                           מ פ ר ק י ם

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

א.ב יבול בע"מ
(ח"פ )51-203054-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.3.2012בשעה  ,10.00במשרד המפרק,
רח' התע"ש  ,20כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יהושע ביץ ,רו"ח ,מפרק

1997

מסגרית דואני בע"מ
(ח"פ )51-258877-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.3.2012בשעה  ,17.30במשרדי החברה,
רח' הדרור  ,30הוד השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יצחק דואני ,מפרק

איקה החזקות בע"מ
(ח"פ )51-053643-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.3.2012בשעה  ,17.00במשרד עו"ד שפיגלמן,
קורן ,ברק ,זמיר ושות' ,רח' לינקולן  ,20תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
                                    יעקב קורן ,עו"ד ,מפרק

גלית לדרמן ,חברת עורכי דין
(ח"פ )51-416085-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.4.2012בשעה  ,10.00במשרד המפרקת ,רח' רבי
עקיבא  ,66בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    רות אנושי ,עו"ד ,מפרקת

ב .לווין אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-465060-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני בנימין לווין ,מרח' בעל
שם טוב  ,15פתח תקוה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

1998

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
בני בנימין לווין ,מפרק

ב .לווין אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-465060-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.5.2012בשעה  ,14.00אצל עו"ד גרשון שבתאי,
רח' דיזנגוף  ,50מגדל על ,דיזנגוף סנטר ,תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
                                    בני בנימין לווין ,מפרק

ב .לווין ניהול פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-465061-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני בנימין לווין ,מרח' בעל
שם טוב  ,15פתח תקוה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
בני בנימין לווין ,מפרק

ב .לווין ניהול פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-465061-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.5.2012בשעה  ,14.00אצל עו"ד גרשון שבתאי,
רח' דיזנגוף  ,50מגדל על ,דיזנגוף סנטר ,תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
                                    בני בנימין לווין ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

ונטו רהיטים בע"מ

בוסידן בניה מתקדמת בע"מ

(ח"פ )51-339811-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-189116-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.3.2012בשעה  ,11.00ברח' אהוד מנור ,13/16
חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אפי כהן ,מפרק

רזמי סטרייט בע"מ
(ח"פ )51-465707-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף,
מרח' הרצוג  ,89אזור  ,58003טל'  ,077-3393831למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה
 ,16.00במשרדי 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.
                                    לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

מדיטקטור  -מכשור אלקטרוני רפואי בע"מ
(ח"פ )51-223262-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף,
מרח' הרצוג  ,89אזור  ,58003טל'  ,077-3393831למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה
 ,16.00במשרדי 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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף,
מרח' הרצוג  ,89אזור  ,58003טל'  ,077-3393831למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה
 ,16.00במשרדי 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.
                                    לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

גאמה בר–אור בע"מ
(ח"פ )51-349656-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר בר–אור ,מרח' הנחל
 ,12רעננה  ,43569טל'  ,054-9222368למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2012בשעה
 ,20.00אצל 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.
                                    שחר בר–אור ,מפרק

א.מ חברה לקידום הכדורסל בקריות בע"מ
(ח"פ )51-316596-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נפתלי בנטוב ,מרח' כליל
החורש  ,13רמת ישי ,טל'  ,052-4444166למפרק החברה.

                                    לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

1999

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.6.2012
בשעה  ,20.00באולם ספורט פינסקר ,רח' פינסקר  ,22קרית אתא,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
                                    נפתלי בנטוב ,מפרק

ביו-רייט בע"מ
(ח"פ )51-311848-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.1.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון טיקוצקי,
מרח' בן גוריון  ,2בסר  ,1קומה  ,16רמת גן ,טל'  ,03-6109100למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

טל-אל תקשורת  2008בע"מ
(ח"פ )51-417666-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2011התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לירון וולף ,מרח'
נתן ברניצקי  ,33ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.4.2012
בשעה  ,9.00אצל 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.
                                    לירון וולף ,מפרק

נכסי טויו רם בע"מ
(ח"פ )51-317151-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.7.2012בשעה
 ,10.00אצל משרד עו"ד דורון ,טיקוצקי ושות' ,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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.11.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח צפריר בקשי ,מרח'
כצנלסון  ,46כפר סבא ,טל'  ,09-7461161ואת רו"ח נבט סימון ,מרח'
הסדנא  ,11רעננה ,טל'  ,09-7487461למפרקי החברה.

שף בוקס בע"מ

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

                                    ירון טיקוצקי ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-396902-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק יחזקאלי ,מרח'
אלכסנדר ינאי  ,19/8תל אביב ,טל'  ,052-6815522למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,6.5.2012בשעה
 ,9.00אצל 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.
                                    ברק יחזקאלי ,מפרק

2000

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,17.4.2012בשעה
 ,12.00במשרדי רו"ח נבט סימון ,רח' הסדנא  ,11רעננה ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקים ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
צפריר בקשי

נבט סימון

מפרקים

סיגניצ'ר האלטס בע"מ
(ח"פ )51-413665-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2012התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילנה כהן,
ת"ז  ,022393789מרח' הסיתונית  ,53גבעת עדן ,זכרון יעקב ,טל'
 ,052-8590590למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.4.2012בשעה
 ,10.00במשרדי 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.
                                    אילנה כהן ,מפרקת

סוככי צמרת בע"מ
(ח"פ )51-524579-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראיסה אקרנוביץ ,מרח'
תל דן  ,12חדרה ,טל'  ,050-4243114למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,31.5.2012בשעה
 ,14.00במשרדי 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.
                                    ראיסה אקרנוביץ ,מפרקת

אם.פי .אינטגרציה בע"מ
(ח"פ )51-277540-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים פרשני ,מרח' יגנס
 ,9פתח תקוה ,טל'  ,03-9073787למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,21.6.2012בשעה
 ,12.00במשרדי 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.

מציון תשמישי קדושה בע"מ
(ח"פ )51-408277-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.11.2011התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גנוט טוביה חיים,
מרח' ויצמן  ,34נהריה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,17.5.2012בשעה
 ,20.00במשרדי 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.
                                    גנוט טוביה חיים ,מפרק

בי.קונקה בע"מ
(ח"פ )51-351158-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2011התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר זרח ,מרח'
גורדון  ,85תל אביב ,טל'  ,052-8889906למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,10.5.2012בשעה
 ,16.00אצל 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.
                                    אמיר זרח ,מפרק

אזוט ארמונד ובניו  1993בע"מ
(ח"פ )51-182237-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף,
מרח' הרצוג  ,89אזור  ,58003טל'  ,077-3393831למפרקת החברה.

                                    מרים פרשני ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה
 ,16.00במשרדי 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.
                                    לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

אנימון בע"מ
(ח"פ )51-408245-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף,
מרח' הרצוג  ,89אזור  ,58003טל'  ,077-3393831למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה
 ,16.00במשרדי 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.
                                    לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

י .פלטין ושות' בע"מ
(ח"פ )51-084303-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי פלטין ,מרח' כיכר
הגנים  ,22באר שבע ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורי פלטין ,מפרק

המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון גואטה ,ת"ז
 ,032040388מרח' לויתן  ,2/10חולון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דורון גואטה ,מפרק

ספורטבאז (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-385521-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל בר נוח ,ת"ז ,058379058
מרח' אחי דקר  ,4הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טל בר נוח ,מפרק

אנסאק בע"מ
(ח"פ )51-174403-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי ,מרח'
אחד העם  ,9תל אביב  ,61292למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דורון ערוסי ,עו"ד ,מפרק

הפתרון הלוגי בע"מ
משטחי המרכז בע"מ
(ח"פ )51-447953-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן

2002

(ח"פ )51-286332-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2011התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק ,ת"ד ,5805
הרצליה  ,46157למפרק החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה אלקריאף,
מרח' ביאליק  ,18בת ים ,למפרק החברה.

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

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

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

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

טל מיק ,עו"ד ,מפרק

יהודה אלקריאף ,עו"ד ,מפרק

כרמי טורס אס.די.אם.פי אלמנטס בע"מ

נסבייל ישראל בע"מ

(ח"פ )51-257412-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב סופר ,מרח'
הגליל  ,25/1כרמיאל ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-436278-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירי פאלק ,ת"ז ,8632853
מרח' הירקון  ,105תל אביב ,למפרקת החברה.

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

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

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

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

יעקב סופר ,עו"ד ,מפרק

מירי פאלק ,מפרקת

מי רחבעם בע"מ

יחד (חמואל)  -קניון הבשר שדרות בע"מ

(ח"פ )51-318477-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.11.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פלמח זאבי ,ת"ז ,050653575
מרח' הדס  ,2משמר השבעה  ,50297למפרק החברה.

(ח"פ )51-189123-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק חמואל,
מרח' אלכסנדר זייד  ,7אשדוד ,למפרק החברה.

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

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

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

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

פלמח זאבי ,מפרק

יצחק חמואל ,מפרק

שמואלי ובנו בע"מ

סוכנות רהיטי רגבה נתניה י.פ 1997 .בע"מ

(ח"פ )51-111025-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.1.2012התקבלה החלטה

(ח"פ )51-245962-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2012התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין,
מרח' ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן   ,52511
טל'  ,03-6246248פקס'  ,03-6246247למפרק החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.4.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוליה גראץ' ,מרח'
הרצל  ,21חדרה  ,38204למפרקת החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  45ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.

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

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

פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

יוליה גראץ' ,עו"ד ,מפרקת

רהיטי רגבה נתניה בע"מ

ויינריב פיתוח עסקי בע"מ

(ח"פ )51-159650-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין,
מרח' ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן   ,52511
טל'  ,03-6246248פקס'  ,03-6246247למפרק החברה.

(ח"פ )51-445559-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל אקוניס ,ת"ז
 ,058798265מרח' החילזון  ,6רמת גן ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אייל אקוניס ,עו"ד ,מפרק

פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

זיו-און שרותים ( )1987בע"מ
(ח"פ )51-125188-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה מלובנצ'יק,
ת"ז  ,051557478מרח' אליעזר  ,6בני ברק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

איך זה בע"מ
(ח"פ )51-329833-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל שור ,ת"ז ,059065326
מרח' אליהו חכים  ,4דירה  ,53תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יואל שור ,מפרק

משה מלובנצ'יק ,מפרק

וטאן השמה ובניה בע"מ
(ח"פ )51-393293-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

2004

גיזהר בע"מ
(ח"פ )51-207487-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2012התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב הולצמן ,ת"ז
 ,003013646מרח' טאגור  ,40תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
זאב הולצמן ,מפרק

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תמר פירון-
סמורודינסקי ,ממשרד מ' פירון ושות' ,עורכי דין ,רח' אבא הלל
סילבר  ,16רמת גן ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
תמר פירון-סמורודינסקי ,עו"ד ,מפרקת

י.י .בר-לב יעוץ בע"מ
(ח"פ )51-364236-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל בר לב ,ת"ז ,009302233
מרח' החלמית  ,11ראש פינה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יגאל בר לב ,מפרק

גרין בול מרקט ניהול אסטרטגיות ניטרליות בע"מ
(ח"פ )51-367998-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז צדוק ,ת"ז ,23543812
מרח' עורי צפון  ,14אלקנה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ארז צדוק ,מפרק

קו התפר ברזנטים בע"מ
(ח"פ )51-319448-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נפתלי זכות ,ת"ז
 ,076635838מרח' השקד  ,6ינון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נפתלי זכות ,מפרק

מקרו גל (סוגרים)
(ח"פ )51-286143-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.11.2011התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

הדס יוסיף-און ,ניהול אישי וייצוג אמנים בע"מ
(ח"פ )51-347371-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דוד אבגי,
ת"ז  ,67786541מדרך מנחם בגין  ,65תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד אבגי ,רו"ח ,מפרק

פיצוחי הגולן בע"מ
(ח"פ )51-305338-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.12.2011התקבלה החלטה

2005

לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי כהן ,ת"ז ,055937080
מרח' סוסיתא  ,7קצרין ,למפרק החברה.

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל שטיינר ,ת"ז
 ,022644603מרח' הכינור  ,26פתח תקוה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אלי כהן ,מפרק

דניאל שטיינר ,מפרק

מינימום מוציאים לאור בע"מ

סוקרטס יבוא ושווק  1998בע"מ

(ח"פ )51-130435-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דוד אבגי,
ת"ז  ,67786541מדרך מנחם בגין  ,65תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-266216-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.12.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי לוי ,מרח' כיכר
צה"ל  ,100ת"ד  ,487קרית שמונה  ,10200למפרק החברה.

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

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

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

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

דוד אבגי ,רו"ח ,מפרק

אלי לוי ,עו"ד ,מפרק

ס.ד.ע.א .השקעות בע"מ

טכנו יורם ובנו ( )98בע"מ

(ח"פ )51-357442-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמרם אפרתי ,ת"ז
 ,64202336מרח' ראשון לציון  ,4נתניה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-267636-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב מנור ,מדרך
מנחם בגין  ,154תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

עמרם אפרתי ,מפרק

יעקב מנור ,עו"ד ,מפרק

אליטי בע"מ
(ח"פ )51-270646-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2012התקבלה

2006

ס.אם.טי .מערכות  -טכנולוגיות מיקרו–טורבינות
קראמיות בע"מ
(ח"פ )51-428808-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר גרובר ,מרח'
הברזל  ,31תל אביב ,למפרק החברה.

שהתכנסה ביום  ,19.7.2011התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את אהרון סולימה ,אצל איגוד ההתעמלות ,רח'
שטרית  ,2תל אביב  ,69482למפרק העמותה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

אהרון סולימה ,מפרק

אמיר גרובר ,עו"ד ,מפרק

כרמי בת שלמה
ילדים למען ילדים  -תנועת נוער להבראת צעירים
נפגעי טרור
(ע"ר )58-037094-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,9.12.2011התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את ישרה גולד ,ת"ז  ,011795333מרח' גל-עד ,3
ירושלים ,למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
ישרה גולד ,מפרקת

יוזמות  -עמותת גרנות למחקר ופיתוח

(ש"מ )55-024424-8
הודעה בדבר שינויים בשותפות מוגבלת
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-על ביצוע שינויים
בשותפים המוגבלים בשותפות מוגבלת ,כמפורט להלן:
א .השותפים המוגבלים המפורטים להלן ישקיעו סכומים
(יצטרפו כשותפים חדשים) בשותפות המוגבלת ויהיו
זכאים לאחוז בכספי החלוקה בשותפות המוגבלת כמפורט
להלן:
השותף המוגבל ג'וזיה רוטנברג ,ת"ז  ,317755791מרח'
נפתלי  ,3ירושלים ,ישקיע סך של  990שקלים חדשים
בשותפות המוגבלת;
ב .לאחר ביצוע השינויים האלה ,הרכב הקרן וחלקם של
השותפים יהיה כדלקמן:
.1

השותף החברה לחקלאות עברית בע"מ ,הוא שותף
כללי בשותפות ,סך השקעה 10 :שקלים חדשים ,חלקו
בקרן;0.5% :

(ע"ר )58-020456-8
(בפירוק מרצון)
 .2השותף המוגבל אס או אל קפיטל פרטנרס בע"מ ,סך
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
השקעה 990 :שקלים חדשים ,חלקו בקרן;49.75% :
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
 .3השותף המוגבל ג'וזיה רוטנברג ,סך השקעה990 :
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שקלים חדשים ,חלקו בקרן.49.75% :
שהתכנסה ביום  ,20.12.2011התקבלה החלטה לפרק את
לורנס שטרנטל ,עו"ד
העמותה מרצון ולמנות את עודד ילין ,מגרנות ,ד"נ חפר 			 ,38100
למפרק העמותה.
            בא כוח השותפות
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון
עודד ילין ,מפרק

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,תיק פש"ר 1112/03
שם החייב :גרין מרקט ישיר בע"מ (בפירוק) ,ח"פ .51-294077-6

עמותת איגוד האקרובטיקה בישראל
(ע"ר )58-024490-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,

שם המפרק ומענו :עו"ד בן ציון רזניק ,מרח' יגאל אלון  ,65תל
אביב .67443
ניתנת בזה הודעה כי בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר
בהחלטתו מיום ( 11.12.2011בקשה מס'  )18לשלם דיבידנד
בסך של  100%לנושה בדין קדימה.
בן ציון רזניק ,עו"ד ,מפרק

2007

הודעות מאת בנק ישראל

דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,התשי"ד1954-

דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,התשי"ד1954-
לפי סעיף  )1(58לחוק בנק ישראל ,התשי"ד  ,11954-
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום י"א בכסלו התשע"ב
( 7בדצמבר :)2011

לפי סעיף  )1(58לחוק בנק ישראל ,התשי"ד  ,11954-
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום כ"ה בכסלו התשע"ב
( 21בדצמבר :)2011
בשקלים חדשים

א .סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ה בכסלו התשע"ב ()21.12.2011

49,004,820,036

א .סך כל המטבע במחזור ביום
י"א בכסלו התשע"ב ()7.12.2011

48,800,254,474

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
י"ח בכסלו התשע"ב ()14.12.2011

48,762,088,173

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
ד' בכסלו התשע"ב ()30.11.2011

48,828,237,479

ג .העלייה או הירידה
במשך השבוע האחרון

242,731,863

-27,983,005

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
כ"ה בכסלו התשע"ב ()21.12.2011

49,004,820,036

בשקלים חדשים

ג.

העלייה או הירידה
במשך השבוע האחרון

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
י"א בכסלו התשע"ב ()7.12.2011

48,800,254,474

כ"ו בכסלו התשע"ב ( 22בדצמבר )2011
        
__________
    1ס"ח התשי"ד ,עמ' .192

י"ב בכסלו התשע"ב ( 8בדצמבר )2011
         מרדכי פיין
  הממונה על מחלקת המטבע

__________

    1ס"ח התשי"ד ,עמ' .192

דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,התשי"ד1954-

דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,התשי"ד1954-
לפי סעיף  )1(58לחוק בנק ישראל ,התשי"ד  ,11954-
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום י"ח בכסלו התשע"ב
( 14בדצמבר :)2011
בשקלים חדשים

א .סך כל המטבע במחזור ביום
י"ח בכסלו התשע"ב ()14.12.2011

48,762,088,173

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
י"א בכסלו התשע"ב ()7.12.2011

48,800,254,474

ג.

העלייה או הירידה
במשך השבוע האחרון

-38,166,301

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
י"ח בכסלו התשע"ב ()14.12.2011

48,762,088,173

י"ט בכסלו התשע"ב ( 15בדצמבר )2011
        
__________
    1ס"ח התשי"ד ,עמ' .192

         מרדכי פיין
  הממונה על מחלקת המטבע

         מרדכי פיין
  הממונה על מחלקת המטבע
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לפי סעיף  )1(58לחוק בנק ישראל ,התשי"ד  ,11954-
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום ב' בטבת התשע"ב
( 28בדצמבר :)2011
בשקלים חדשים

א .סך כל המטבע במחזור ביום
ב' בטבת התשע"ב ()28.12.2011

49,085,458,238

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ה בכסלו התשע"ב ()21.12.2011

49,004,820,036

ג .העלייה או הירידה
במשך השבוע האחרון

80,638,202

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
ב' בטבת התשע"ב ()28.12.2011

49,085,458,238

ג' בטבת התשע"ב ( 29בדצמבר )2011
        
__________
    1ס"ח התשי"ד ,עמ' .192

         מרדכי פיין
  הממונה על מחלקת המטבע

ילקוט הפרסומים  ,6361כ"א בטבת התשע"ב16.1.2012 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

