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הודעה על הארכת תקופת כהונתה של הנציבה
הארצית לשוויון ההזדמנויות בעבודה
לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח1988-
מודיעים בזה ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 18ג(ג) לחוק
שוויון ההזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח ,11988-החליטה
הממשלה ,על פי המלצת שר התעשייה המסחר והתעסוקה,
להאריך בשנתיים את תקופת כהונתה של ציונה קניג יאיר,
הנציבה הארצית לשוויון ההזדמנויות בעבודה המכהנת כיום,2
כך שתקופת כהונתה השנייה הכוללת תסתיים ביום י"ב בטבת
התשע"ו ( 24בדצמבר .)2015
כ"ז בניסן התשע"ב ( 19באפריל )2012
(חמ )3-3784
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
___________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;38התשס"ו ,עמ' .190
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .776

מינוי שופט נוער
לפי חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"ה1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א) לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול) ,התשל"א ,11971-ובהסכמת שר המשפטים ,אני
מטיל על השופט ארנון דראל ,שופט של בית המשפט המחוזי
בירושלים לשמש שופט נוער עד תום תקופת כהונתו באותה
ערכאה.
ט' באייר התשע"ב ( 1במאי )2012
(חמ )3-686
אשר גרוניס
			
נשיא בית המשפט העליון
___________
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;134התשס"ח ,עמ' .688

הודעה על מינוי לוועדה המייעצת
לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה ,התשנ"א1991-
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א)( )2לחוק
היטלי סחר ואמצעי הגנה ,התשנ"א ,11991-אני ממנה לנציג
משרד התעשייה המסחר והתעסוקה בוועדה המייעצת את
ינון אלרועי ,ת"ז  ,022945380במקום רן קויתי.2
י"ב בניסן התשע"ב ( 4באפריל )2012
(חמ )3-383
שלום שמחון
			
     שר התעשייה המסחר והתעסוקה
___________
 1ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;38התשס"ה ,עמ' .662
 2י"פ התשע"א ,עמ' .446

מינוי מפקחי עבודה
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד1954-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,התשי"ד ,11954-לפי סעיף  1לחוק שעות עבודה
ומנוחה ,התשי"א ,21951-לפי סעיף  1לחוק עבודת הנוער,
התשי"ג ,31953-ולפי סעיף  13לחוק עבודת נשים ,התשי"ד-
___________
 1ס"ח התשי"ד ,עמ' .202
 2ס"ח התשי"א ,עמ' .204
 3ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;115התשנ"ח ,עמ'  ;256י"פ התשנ"ד ,עמ'
.2960

4582

 ,41954לאחר שעברו הכשרה מתאימה כאמור בסעיף קטן (ב)
לחוק האמור ,אני ממנה את הרשומים מטה למפקחי עבודה
לעניין הפיקוח על החוקים האמורים:
מס' זהות

השם
ישי גונן

022212682

רועי אברהם

032560096

ה' בניסן התשע"ב ( 28במרס )2012
			
(חמ -3-150ה)1
			
שלום שמחון

		

    שר התעשייה המסחר והתעסוקה
___________
 4ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;154התשס"ז ,עמ'  ;436י"פ התשט"ו ,עמ'
.156

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני ממנה את אנה ציפיס ,ת"ז ,309660512
לעובדת סוציאלית במחוז ירושלים לעניין החוק האמור.
ט"ו באייר התשע"ב ( 7במאי )2012
(חמ )3-1769
משה כחלון
		
     שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1ס"ח התשכ"ו ,עמ'  ;56התשע"א ,עמ' .77

מינוי עובד סוציאלי מחוזי
לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (21ג) לחוק הסעד (טיפול
במפגרים) ,התשכ"ט ,11969-אני ממנה את אמנון אורגד ,ת"ז
 ,055735047לעובד סוציאלי מחוזי במחוז המרכז לעניין החוק
האמור.
ט"ו באייר התשע"ב ( 7במאי )2012
(חמ )3-228
משה כחלון
		
     שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;132התשע"א ,עמ' .79

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים
סוציאליים לעניין החוק האמור:
רחל מיטב גוטמן ,ת"ז  - 039859988בבני ברק
מירב רונן ,ת"ז  - 029669678בעכו
נטלי שם טוב ,ת"ז  - 034539312בעיריית מעלה אדומים
ניצה חן ,ת"ז  - 027855238באור יהודה
כ"ב באייר התשע"ב ( 14במאי )2012
(חמ )3-142
משה כחלון
		
     שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

מינוי עובדים סוציאליים

טל סיביליה ,ת"ז 036818086

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-

ליאת אבידן ,ת"ז 033365305

בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים
סוציאליים לעניין החוק האמור:
פזית זהבה עציון רובין ,ת"ז  - 029051224ברמת השרון

ט"ו באייר התשע"ב ( 7במאי )2012
(חמ -3-141ה)2
משה כחלון
		
                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

חנה יעל פדידה ,ת"ז  - 024179400בבני ברק

הסמכה

גילי שפירא ,ת"ז  - 033129446בבני ברק
תמר צפורה שוב ,ת"ז  - 021805767בבני ברק

לפי חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע
חקלאית ובמים) ,התשכ"ז1967-

לילך כלאב מלקו ,ת"ז  - 015563083בחיפה
מרים פסטרנק ,ת"ז  - 028031284באשדוד
קרן ברק ינאי ,ת"ז  - 053054896באילת
חדוה קרסנטי ,ת"ז  - 035948025במועצה המקומית חצור הגלילית
ט"ו באייר התשע"ב ( 7במאי )2012
(חמ )3-142
משה כחלון
		
    שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
                      
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ'                .76

ביטול מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני מבטל את מינויה של רתם שטרנברג ,ת"ז
 ,2052867728לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור.
ט"ו באייר התשע"ב ( 7במאי )2012
(חמ )3-142
משה כחלון
		
     שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76
 2י"פ התשנ"ח ,עמ' .4170

מינוי קצינת מבחן למבוגרים

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  3 ,2ו– 6לחוק ההתיישבות
החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים) ,התשכ"ז-
( 11967להלן  -החוק) ,אני מסמיכה את חיים אנג'וני ,ת"ז
 ,053309175עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,לעניין מתן
היתרים ,התראות ותביעות לפי החוק.
הסמכתו של שי דותן  -בטלה.
2

ט"ו באייר התשע"ב ( 7במאי )2012
(חמ )3-1576
אורית נוקד
		
         שרת החקלאות ופיתוח הכפר
___________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ' .108
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .2807

תיקון אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה
להסדר ההימורים בספורט
לפי חוק להסדר הימורים בספורט ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותה לפי סעיף (9ב )2לחוק להסדר ההימורים
בספורט ,התשכ"ז ,11967-באישור שרת התרבות והספורט
והמועצה להסדר ההימורים בספורט ,מתפרסמות בזה אמות
המידה שקבעה הוועדה הציבורית לחלוקת תמיכות המועצה
להסדר ההימורים בספורט:
.1

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח
חדש] ,התשכ"ט ,11969-אני ממנה את אמאל אבו רביעה,
ת"ז  ,033501784לקצינת מבחן למבוגרים לעניין החוק האמור,
במחוז באר שבע והדרום.
ט"ו באייר התשע"ב ( 7במאי )2012
(חמ -3-141ה)1
משה כחלון
		
     שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

מינוי קצינות מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן
לנוער ,במחוז תל אביב והמרכז ,לעניין החוק האמור:
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

תיקון סעיף 51
בסעיף  51לאמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה
להסדר ההימורים בספורט ,2בסעיפים קטנים (א) ו–(ד),
במקום "בשתי שנות" יבוא "בשלוש שנות".

.2

תחילה
תחילתו של תיקון זה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר
.)2012

י' באייר התשע"ב ( 2במאי )2012
(חמ )3-315
		
		
		
נתאשר.

ישראל (איזי) בורוביץ'
יושב ראש הוועדה הציבורית לקביעת
אמות מידה לחלוקת כספי המועצה
להסדר ההימורים בספורט

      לימור לבנת
שרת התרבות והספורט

         צחי פישביין
יושב ראש המועצה להסדר
ההימורים בספורט

		
         
___________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;142התשנ"ה ,עמ' .130
 2י"פ התש"ע ,עמ' .1194

4583

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'  ,15754שניתן לסלים ספיה,
ת"ז  ,052417946למשך  8שנים.
תחילתה של ההתלייה מיום ט' בניסן התשע"ב ( 1באפריל
 )2012עד יום ו' בניסן התש"פ ( 31במרס .)2020

(ב)

מכון מורים לחינוך העצמאי ,רחוב קאפח ,6
ירושלים;

(ג)

סמינר מרכז בית יעקב למורות ,רחוב מלכי ישראל ,57
ירושלים;

(ד)

סמינר למורות נווה ישראל ,רחוב שמואל הנביא ,24
ירושלים;

(ה) סמינר בית יעקב למורים וגננות ,רחוב חרמון ,10
חיפה;

י"ג בניסן התשע"ב ( 5באפריל )2012
(חמ )3-166

(ו)

סמינר בית יעקב "תומר דבורה" ,רחוב דוד רמז ,89
צפת;

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

(ז)

סמינר למורות ולגננות בית יעקב ,רחוב יצחק אלחנן
 ,4תל אביב;

הודעה על בקשה לתיקון הודעה בדבר בקשות
לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה כי לפי סעיף  98לחוק זכות מטפחים של זני
צמחים ,התשל"ג ,11973-הוגשה בקשה לתיקון הבקשה לרישום
זכות מטפחים ,2כך שבבקשה מס'  ,4036/07בשם המבקש,
במקום "לסל פלאנט סיאנס ,אל אל סי" יבוא "הזרע ג'נטיקס
בע"מ" ,אשר הזכויות בזן הומחו אליו ,כדין.
המבקש להתנגד לבקשה לפי הסעיף האמור ,יגיש את
התנגדותו בתוך  30ימים ,כקבוע בתקנה (14ב) לתקנות זכות
מטפחים של זני צמחים ,התשל"ד ,31974-לידי ציפי רצבי
במשרד היחידה לזכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
כ"ב באייר התשע"ב ( 14במאי )2012
(חמ )3-361
			
    
___________
 1ס"ח התשל"ג ,עמ' .272
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .568
 3ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

מיכל גולדמן
רשמת זכות מטפחים

הודעה על הכרה במוסדות להשכלה גבוהה
לפי חוק קליטת חיילים משוחררים ,התשנ"ד1994-
אני מודיעה כי בתוקף הסמכות לפי סעיף  1לחוק קליטת
חיילים משוחררים ,התשנ"ד( 11994-להלן  -החוק) ,שאצל
לי שר החינוך ,2הכרתי במכללות ובמוסדות העל–תיכוניים
המפורטים להלן ,כמוסדות להשכלה גבוהה לעניין החוק:
.1

מכללות
(א) המכללה האקדמית גליל מערבי ,על דרך עכו ,עכו;

.2

(ב)

מכללת בית רבקה ,מכללה לחינוך והכשרת עובדי
הוראה ,כפר חב"ד;

(ג)

מקור המעיינות  -מכללה תורנית להכשרת עובדי
הוראה ,רחוב השומר  ,11בני ברק.

מוסדות על–תיכוניים

(א) מכון בית יעקב למורות ,רחוב הרב סורוצקין  ,38ירושלים;
___________
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;132התשס"ח ,עמ' .578
 2י"פ התשע"א ,עמ' .5166
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(ח) סמינר למורות ,לגננות ולמורות מקצועיות "אור
חיים" ,רחוב עזרא  ,51בני ברק;
(ט)

סמינר בית יעקב (ויז'ניץ) ,רחוב טל חיים  ,3בני ברק;

(י)

סמינר תורני לבנות אופקים ,רחוב צה"ל  ,5אופקים;

(יא) אקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין ,קמפוס גבעת
רם ,ירושלים;
(יב) "כרם" מכון להכשרת מורים לחינוך הומניסטי יהודי,
רחוב הרב אבידע  ,7ירושלים;
(יג) סמינר בית יעקב בני ברק אוהל אברהם (ע"ש הרב
וולף) ,רחוב הירש  ,27בני ברק;
(יד) סמינר בית יעקב זכרון צבי (ע"ש הרב וולף) ,רחוב
אהרונוביץ 31א ,בני ברק;
(טו) סמינר חסידי בית יעקב (גור) ,רחוב הרצוג  ,28בני ברק;
(טז) סמינר למורות בית חנה צאנז ,רחוב רבי מאיר  ,8נתניה;
(יז) סמינר תורני חסידי בית יעקב ,רחוב קלישר  ,22בני ברק;
(יח) סמינר בית יעקב דרכי רחל ,רחוב גבעת שאול  ,40ירושלים;
(יט) בית הספר לצילום מוסררה ,רחוב הע"ח  ,9ירושלים;
(כ)

בית צבי ,רחוב שועלי שמשון  ,2רמת גן;

(כא) בת דור באר שבע ,רחוב יד ושם  ,16באר שבע;
(כב) אולפן למחול געתון ,געתון;
(כג) הסטודיו לאמנות המשחק "סלה" ,רחוב המבשר ,22
תל אביב;
(כד) הסטודיו למשחק ע"ש ניסן נתיב ,רחוב הרצל  ,158תל
אביב;
(כה) הסטודיו למשחק ע"ש ניסן נתיב ,רחוב יד חרוצים ,4
ירושלים;
(כו) "הסטודיו"  -בית ספר לאמנות ,רחוב אחוזה ,172
רעננה;
(כז) מכון אבני לציור ופיסול ,רחוב אילת  ,6תל–אביב-
יפו;
(כח) מכון לאמנות תל חי ,מכללת תל חי ,תל חי;
(כט) "מעלה"  -בית ספר לקולנוע ,רחוב שבטי ישראל ,20
ירושלים;
(ל)

"רימון"  -בית ספר לג'אז ומוסיקה ,רחוב הנגיד ,46
רמת השרון;

(לא) בית ספר לתאטרון חזותי ,רחוב יד חרוצים  ,4ירושלים;
(לב) אור לגולה להכשרת מורים ,רחוב שמעון הצדיק ,22
ירושלים;

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

(סו) בית ספר סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה ,רחוב יד
חרוצים  ,4ירושלים;

(לג) ישיבת ההסדר מרחבים (שלוחת מורשת יעקב) ,רחוב
בעל השאילתות  ,6ירושלים;
(לד) ישיבת ההסדר קרני שומרון ,קרני שומרון;

(סז) הסדנא לציוד ורישום ,רחוב פייר קניג  ,33ירושלים;

(לה) מכון תורני להוראה אור עציון ,מרכז שפירא;

(סח) תמרה מיאלניק  -התיאטרון הירושלמי ,רחוב מסילת
ישרים  ,3ירושלים;

(לז) מכון תורני להוראה מעלה אדומים ,ישיבת ברכת
משה ,מצפה נבו ,מעלה אדומים;

(סט) בית ספר למחול ,מתנ"ס רמות ,רחוב בורלא  ,3חיפה;
(ע) בית הספר לפיסול "בסיס" ,הדסה נעורים ,עין ורד;

(לח) מכון תורני להוראה עתניאל ,ישיבת ההסדר,
עתניאל;

(עא) האולפן למחול ,מועצה אזורית עמק הירדן ,הכניסה
למרפאה האזורית ,מול קיבוץ אפיקים;

(לו) מכון תורני להוראה בית אל ,בית אל;

(לט) מכון תורני להוראה שילה ,שילה;
(מ)

(עב) מכוני השכלה ,תרבות ואמנות ,מכללת תל חי ,תל
חי;

סמינר "אפיקי דעת" ,רחוב אהלי יוסף  ,3ירושלים;

(מא) סמינר "בית מרגלית" ,רחוב הנביאים  ,67ירושלים;

(עג) אולפן למחול ,מרכז קלור בגליל העליון ,כפר בלום;

(מב) סמינר "מעלות בית יעקב" ,רחוב שמואל הנביא ,36
ירושלים;

(עד) בית ספר לתיאטרון אלטרנטיבי ,עמותת יתרת ,מבנה
 ,32אזור התעשייה הישן ,שלומי;

(מג) סמינר "עלי באר" ,רחוב אליאב  ,14/16ירושלים;

(עה) בית ספר ארצי לאמנות תיאטרון הבובות ,רחוב גבעת
התחמושת  ,12חולון;

(מד) סמינר בעלזא ,רחוב ברנדייס  ,2ירושלים;

(עו) בית ספר לתסריטאות ,רחוב סירקין  ,3תל אביב;

(מה) סמינר בית יעקב חסידי לבנות גור ירושלים ,רחוב
ירמיהו  ,24ירושלים;

(עז) אולפן למחול ,מועצה אזורית מנשה ,מרכז אזורי
מנשה ,חדרה;

(מו) מכון תורני להוראה מעלות ,רחוב פקיעין  ,135מעלות
תרשיחא;

(עח) מנשר לאמנות ,רחוב דוד חכמי  ,18תל אביב;

(מז) מכון תורני להוראה קרית שמונה ,רחוב הרב הרצוג
 ,10קרית שמונה;

(עט) סטודיו למשחק ,החברה לפיתוח תיאטרון אמנות
מוסיקה ומחול ,רחוב קוגל  ,11חולון;
(פ)

(מח) סמינר בית יעקב "באר מרים" ,קריה חסידית ,חצור;
(מט) שלוחת בית רבקה ,בית חנה ,שיכון חב"ד כנען ,צפת;
(נ)

שלוחת מורשת יעקב ,ישיבת ההסדר רמת גן ,רחוב
האצ"ל  ,39רמת גן;

(נא) מכון אחיה ,רחוב אמרי ברוך  ,1בני ברק;
(נב) מכון תורני להוראה ,אלון מורה;
(נג) סמינר "שערי דעת" ,רחוב כהנמן  ,131בני ברק;

.3

בית ספר בלט פאנוב ,מרכז אמנויות "מונארט" ,רחוב
הגדוד העברי  ,16אשדוד.

מוסדות על–תיכוניים שהם בתי ספר לשפות המכינים
לקראת לימודים במוסדות להשכלה גבוהה (רק לעניין
לימודי השפה ברמה על–תיכונית)
(א)  ,GMAXרחוב יורדי הסירה  ,32תל אביב;
(ב)

 ,GLOBAL ONE INSTFרחוב הנדיב  ,71הרצליה;

(נד) סמינר בית יעקב למורות קרית ספיר ,רחוב אבני נזר
 ,46מודיעין עילית;

(ג)

אביב אנגלית קריירה ,רחוב צבי שפירא  ,21תל אביב;

(ד)

(נה) שלוחת מורשת יעקב ,מכון תורני להוראה ,רחוב יד
לבנים  ,30פתח תקוה;

אודי  -בית ספר לאנגלית ,רחוב סחרוב  ,19ראשון
לציון;

(ה) דה איזי ווי בע"מ ,הר הצופים ,ירושלים;

(נו) מכון תורני להוראה ,הר ברכה;
(נז) מכון תורני להוראה ,ישיבת ההסדר ירוחם ,רחוב
אליהו הנביא  ,1ירוחם;

(ו)

אמריקן ישראל קולג' ,שדרות בן גוריון  ,6חיפה;

(ז)

בית ספר לשפות דיאלוג ,רחוב קלאוזנר  ,16תל אביב;

(ח) בית ספר לשפות דיאלוג ,רחוב דושינסקי ,עכו;

(נח) מכון תורני להוראה ,ישיבת ההסדר שדרות ,רחוב
נאות אשכול  ,21שדרות;

(ט)

בית ספר לשפות דיאלוג ,הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול,
צומת רמת השרון;

(נט) סמינר בית יעקב "קהילת יעקב" ,שכונת שלום בונייך,
נתיבות;

(י)

בית ספר לשפות דיאלוג ,רחוב רבוצקי  ,108רעננה;

(יא) בית ספר לשפות דיאלוג ,רחוב גיסין  ,60פתח תקוה;

(ס) סמינר חסידי לבנות ,רחוב ינאי  ,3אשדוד;

(יב) בית ספר לשפות דיאלוג ,הגן הטכנולוגי ,מלחה,
ירושלים;

(סב) מכון תורני להוראה ,כרם דיבנה;

(יג) בית ספר לשפות דיאלוג ,רחוב העצמאות  ,79באר שבע;

(סג) מכללה ירושלים ,השלוחה באילת ,מרכז ערבה,
אילת;

(יד) בית ספר לשפות דיאלוג ,רחוב רהב  ,7בת ים;

(סא) מכון תורני להוראה ,חיספין;

(סד) מכללת לוינסקי ,השלוחה באילת ,רחוב חטיבת הנגב
 ,3אילת;
(סה) בית ספר למוסיקה ולמחול קלאסיים מן המזרח ,רחוב
הע"ח  ,14ירושלים;

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

(טו) בית ספר לשפות דיאלוג ,רחוב הקורנס  ,9חיפה;
(טז) בית ספר לשפות דיאלוג ,רחוב גאולה  ,12כפר סבא;
(יז) בית ספר לשפות דיאלוג ,רחוב אבני החושן  ,2ראשון
לציון;
(יח) בית ספר לשפות דיאלוג ,רחוב עמק דותן  ,1מודיעין;
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(יט) בית הספר האמריקאי לאנגלית ,רחוב תובל  ,11רמת גן;
(כ)

בית ספר לשפות  ,ABCשדרות דרום אפריקה  ,69אשקלון;

(כא) ברליץ ישראל בע"מ ,רחוב המלך ג'ורג'  ,21ירושלים;
(כב) ברליץ ישראל בע"מ ,צומת וולקן ,חיפה;

(סא) קבוצת קידום בע"מ ,רחוב המלאכה  ,2רעננה;
(סב) קבוצת קידום בע"מ ,רחוב ז'בוטינסקי  ,74-72פתח
תקוה;
(סג) קבוצת קידום בע"מ ,רחוב סחרוב  ,21ראשון לציון;

(כג) ברליץ ישראל בע"מ ,דרך הים  ,2חיפה;

(סד) קבוצת קידום בע"מ ,צומת אלי כהן ,באר שבע;

(כד) ברליץ ישראל בע"מ ,רחוב החשמונאים  ,100תל אביב;

(סה) קבוצת קידום בע"מ ,רחוב הגדוד העברי  ,6אשדוד;

(כה) ברליץ ישראל בע"מ ,רחוב ז'בוטינסקי  ,1רמת גן;

(סו) קבוצת קידום בע"מ ,הגן הטכנולוגי ,מלחה ,ירושלים;

(כו) ברליץ ישראל בע"מ ,רחוב רוטשילד  ,45ראשון לציון;

(סז) מכון מגיד ,האוניברסיטה העברית ,גבעת רם ,ירושלים;

(כז) ברליץ ישראל בע"מ ,רחוב אחוזה פינת רחוב ירושלים,
רעננה;

(סח) מכון מגיד ,דרך נמיר  ,149תל אביב;
(סט) מכון מגיד ,רחוב ירושלים  ,29חיפה;

(כח) ברליץ ישראל בע"מ ,רחוב משה הלוי  ,11ראשון
לציון;

(עא) מכון סרוונטס ,רחוב שולמית  ,7תל אביב;

(כט) ברליץ ישראל בע"מ ,רחוב התקוה  ,4באר שבע;

(עב) מכללת עתיד ,רחוב המוסכים  ,25חיפה;

(ל)

דרים סקול ,רחוב סמילנסקי  ,22נתניה;

(ע) מכון גתה ,רחוב ויצמן  ,4תל אביב;

(עג) מכללת עתיד ,רחוב מ"ג המעפילים ,מעלות תרשיחא;

(לא) הכל אנגלית ,רחוב ז'בוטינסקי  ,3רעננה;

(עד) מכללת עתיד ,רחוב החרש  ,8תל אביב;

(לב) המכון האיטלקי לתרבות ,רחוב מאיר  ,12חיפה;

(עה) מכללת עתיד ,רחוב יהושע הצורף  ,7באר שבע;

(לג) המכון האיטלקי לתרבות ,רחוב דיזנגוף  ,205תל
אביב;

(עו) ספקטר מרכז להדרכת מחשבים ,רחוב לוינסקי  ,108תל
אביב;

(לד) המכון הצרפתי ,רחוב קאופמן  ,4תל אביב;

(עז) קמפוס לימודים ,רחוב ההסתדרות  ,72חיפה;

(לה) המכון לידידות אמריקה ,רחוב עמק רפאים ,12
ירושלים;

(עח) קמפוס לימודים ,רחוב ליאון שטיין  ,9חיפה;

(לו) המכון לידידות אמריקה ,דרך העצמאות  ,65חיפה;
(לז) המכון לידידות אמריקה ,רחוב קרליבך  ,3תל אביב;

(עט) קמפוס לימודים ,רחוב היסמין  ,1רמת אפעל;
(פ)

שפות סקול בע"מ ,רחוב סמילנסקי  ,24נתניה.

(לח) המכון לידידות אמריקה ,רחוב אחד העם  ,1רחובות;

הודעה על הכרה ,שפורסמה בילקוט הפרסומים התשנ"ט,
עמ'  - 1573בטלה.

(לט) המכון לידידות אמריקה ,רחוב טשרניחובסקי  ,24כפר
סבא;

ל' בניסן התשע"ב ( 22באפריל )2012
(חמ )3-2903

(מ) המכון לידידות אמריקה ,רחוב כנה מאיר ,פרדס חנה;

ריבה אביעד
			
ממלאת מקום מנהל האגף לחינוך
		
                          מבוגרים במשרד החינוך

(מא) המכון לידידות אמריקה ,רחוב הרצל  ,12באר שבע;
(מב) המרכז היהודי ערבי לשלום ,גבעת חביבה;
(מג) הקולג' הצרפתי ,רחוב שלום עליכם  ,10ירושלים;
(מד) הקולג' הצרפתי ,רחוב מאירוביץ  ,9נתניה;
(מה) הקולג' הצרפתי ,רחוב עין הקורא  ,10ראשון לציון;
(מו) הקולג' הצרפתי ,רחוב אליעזר יפה  ,4רעננה;
(מז) הקולג' הצרפתי ,רחוב אוסישקין  ,101רמת השרון;
(מח) הקולג' הצרפתי ,רחוב גורדון  ,24גבעתיים;
(מט) הקולג' הצרפתי ,רחוב הזמיר ,קרית אונו;
(נ)

הקולג' הצרפתי ,רחוב דרזנר 2א ,תל אביב;

(נא) הקולג' הצרפתי ,רחוב ז'בוטינסקי  ,106תל אביב;
(נב) הקולג' הצרפתי ,רחוב נורדאו  ,25פתח תקוה;
(נג) הקולג' הצרפתי ,רחוב קריניצי  ,33רמת גן;
(נד) הקולג' הצרפתי ,רחוב יוהנסבורג ,אשקלון;
(נה) הקולג' הצרפתי ,רחוב העצמאות  ,54אשדוד;
(נו) קבוצת קידום בע"מ ,רחוב אבא הלל סילבר  ,301רמת גן;
(נז) קבוצת קידום בע"מ ,דרך עכו  ,192קרית ביאליק;
(נח) קבוצת קידום בע"מ ,רחוב שמחה גולן  ,9חיפה;
(נט) קבוצת קידום בע"מ ,קניון עזריאלי  ,7תל אביב;
(ס) קבוצת קידום בע"מ ,רחוב ביל"ו  ,2רחובות;

4586

הודעה על הכרה בבתי ספר חיצוניים
לפי חוק קליטת חיילים משוחררים ,התשנ"ד1994-
אני מודיעה כי בתוקף הסמכות לפי סעיף  1לחוק קליטת
חיילים משוחררים ,התשנ"ד( 11994-להלן  -החוק) ,שאצל לי
שר החינוך ,2הכרתי בבתי הספר המפורטים להלן ,שהם בתי
ספר ללימודים להשלמת השכלה תיכונית לשם קבלת תעודת
בגרות ,כבתי ספר חיצוניים לעניין החוק:
( )1א.ל .הוראה "מטיק" בע"מ ,שדרות מוריה  ,46חיפה;
( )2אתגר ,שדרות הנשיא  ,73חדרה;
( )3בגרות  10בע"מ ,רחוב יצחק רגר  ,28באר שבע;
( )4בגרות בקמפוס ,בית ספר ארצי להנדסאים ,קרית הטכניון,
חיפה;
( )5בגרות ערב ,רחוב מנוחה ונחלה  ,58רחובות;
( )6בית ספר גאולה ברקוביץ ,ביל"ו סנטר ,קרית עקרון;
( )7בית ספר  Yאינגליש ,רחוב המאה ואחד  ,22רמת גן;
( )8המכון הערבי להשתלמות מקצועית ,רחוב ראשי ,סכנין;
___________
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;132התשס"ח ,עמ' .578
 2י"פ התשע"א ,עמ' .5166

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

( )9גדי מתמטיקה ,רחוב בן גוריון  ,4נס ציונה;

( )49תיכונית ,מכללת אתא ,רחוב הפלמ"ח  ,11קרית אתא;

( )10המכללה האזורית מגאר ,רחוב ראשי ,מגאר;

( )50תיכונית ,אוניברסיטת בן גוריון ,שדרות בן גוריון ,באר שבע;

( )11המכללה הטכנולוגית באר שבע ,רחוב בזל  ,71באר שבע;

( )51תיכונית ,מרכז ביאליק ,רחוב הרב קוק  ,18נתניה;

( )12מכללה עיריית רחובות ,רחוב גיבורי ישראל  ,2רחובות;

( )52תיכונית ,מתנ"ס נוה יוסף ,רחוב הרב משאש 1א ,חיפה;

( )13מכללת אור יהודה ,רחוב אליהו סעדון  ,87אור יהודה;

( )53תיכונית ,תיכון גורן גולדשטיין ,שדרות נורדאו  ,63תל
אביב;

( )15מכללת אלהודא ,רחוב ראשי ,אבו סנאן;

( )54תיכונית ,מרכז טכנולוגי ,מכללת בית ברל ,צופית;

( )14מכללת אלבטוף ,רחוב ראשי ,סכנין;
( )16מכללת אלמאג'ד ,מג'דל שאמס;

( )55תיכונית ,מרכז מעלה ,רחוב התקוה  ,78תל אביב;

( )17מכללת הצפון ,רחוב קדרון  ,16-14עפולה;

( )56תיכונית ,מיחמ"ט ,רחוב כצנלסון  ,16גדרה.

( )18מכללת הצפון ,רחוב הגיבורים 52א ,חדרה;
( )19מכללת טומשין ,רחוב נהריים  ,4באר שבע;
( )20מכללת טומשין ,רחוב יטבתה  ,5חולון;
( )21מכללת טומשין ,רחוב גרינשפן  ,8ראשון לציון;

ל' בניסן התשע"ב ( 22באפריל )2012
(חמ )3-2903
ריבה אביעד
			
ממלאת מקום מנהל האגף לחינוך
		
                            מבוגרים במשרד החינוך
       

( )22רמות בגרויות ,רחוב הדעת  ,87באר שבע;
( )23מרום  -עמותה לחינוך וקידום לקויי למידה ,הכפר הירוק,
רמת השרון;
( )24נשיא טכנולוגיות ,רחוב בן גוריון  ,24רמת גן;
( )25התיכוניה העירונית ,רחוב רהב  ,7בת ים;
( )26מרכז השכלה למבוגרים ,רחוב גלר  ,4כפר סבא;
( )27עמותת כליל לטיפוח כישורי למידה ,אלונים;
( )28פיתגורס ,מתנ"ס "תקוותנו" ,רחוב גדעון  ,21אשקלון;
( )29פרוייקט  ,100רחוב הרצל  ,73חדרה;
( )30פרוייקט  ,100גימנסיה באר שבע ,רחוב טרומפלדור ,117
באר שבע;
( )31פרוייקט  ,100גימנסיה כרמל ,שדרות הנשיא  ,19חיפה;

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה
לפי חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) ,התשנ"ה1995-
בתוקף הסמכות לפי סעיף (6א) ו–(ג) לחוק כביש אגרה (כביש
ארצי לישראל) ,התשנ"ה ,11995-ובכפוף לתנאי חוזה הזיכיון
שנחתם בין מדינת ישראל וחברת דרך ארץ הייווייז ( )1997בע"מ,
אני מודיע כי מיום ג' בתשרי התשע"ב ( 1באוקטובר - )2011
( )1סכומי האגרה אשר נקבעו בהודעה בדבר עדכון סכומי
אגרה ,2הם כמפורט להלן:
בשקלים חדשים
(א) ברכב שמשקלו הכולל
המותר פחות מ– 4טון

( )32פרוייקט  ,100גימנסיה קריות ,דרך עכו  ,165קרית מוצקין;

(ב)

( )34קרן רחובות לתרבות ,המכללה העירונית ,רחוב גיבורי
ישראל  ,2רחובות;

(ג)

( )33פרוייקט  ,100תיכון חיפה ,שדרות ההסתדרות  ,68חיפה;

( )35תיכון אביב ,רחוב סמילנסקי  ,9נתניה;
( )36תיכון אורית (פרוייקט  ,)100דרך המחצבה ,אזור התעשייה,
נצרת;
( )37תיכונית ,מתנ"ס "דיונה" ,רחוב קק"ל  ,90אשדוד;

ברכב שמשקלו הכולל
המותר  4טון או יותר
באופנוע

3.31
9.93
1.66

( )2סכומי האגרה אשר נקבעו בהודעה בדבר סכומי אגרה,3
ביחס לקטע  ,18הם כמפורט להלן:
בשקלים חדשים
(א) ברכב שמשקלו הכולל
המותר פחות מ– 4טון

4.34

( )39תיכונית ,מכללת הגליל המערבי ,דרך עכו ,עכו;

(ב)

( )40תיכונית ,מרכז קהילתי ,מתנ"ס ע"ש פירסט ,רחוב שור
חיים ,טבריה;

ברכב שמשקלו הכולל
המותר  4טון או יותר

13.02

(ג)

באופנוע

( )38תיכונית ,המכללה העירונית ,דרך יחיעם  ,3נהריה;

( )41תיכונית ,מתנ"ס ארתור פוקס ,רחוב דוד רזיאל  ,8קרית
שמונה;
( )42תיכונית ,מרכז וולדנברג ,רחוב יעקב גרופר  ,15אשקלון;
( )43תיכונית ,מתנ"ס לוין ,רחוב אליהו הנביא  ,3באר שבע;
( )44תיכונית ,מתנ"ס בית גינסבורג ,רחוב טרומפלדור  ,1טבריה;
( )45תיכונית ,מרכז קהילתי נביאים ,מבוא ישעיהו  ,1קרית גת;
( )46תיכונית ,מתנ"ס ,בית ספר בארי ,רחוב בורוכוב  ,21ראשון
לציון;
( )47תיכונית ,רחוב בן גוריון  ,14הרצליה;

2.17

כ"ח באלול התשע"א ( 27בספטמבר )2011
(חמ )3—2914
אהוד סביון
המנהל הכללי של חברת
דרך ארץ הייווייז ( )1997בע"מ
בעל הזיכיון
__________
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;490התשנ"ח ,עמ' .282
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  ;3253התשל"א ,עמ' .3927
 3י"פ התשס"ט ,עמ'  ;5124התשע"א ,עמ' .3927

( )48תיכונית ,מרכז קהילתי ,רחוב ז'בוטינסקי  ,43טירת הכרמל;

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

4587

הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה
לפי חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) ,התשנ"ה1995-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

בתוקף הסמכות לפי סעיף (6א) ו–(ג) לחוק כביש אגרה (כביש
ארצי לישראל) ,התשנ"ה ,11995-ובכפוף לתנאי חוזה הזיכיון
שנחתם בין מדינת ישראל וחברת דרך ארץ הייווייז ( )1997בע"מ,
אני מודיע כי מיום ט' בניסן התשע"ב ( 1באפריל - )2012

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ז באדר א' התשע"א
( 3במרס  ,)2011בתיקי בד"א  ,110/09 ,127/09החליט להטיל
על עורך הדין רוני א' אילן ,ת"ז  ,50421809רישיון מס' ,31774
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של
 42חודשים.

( )1סכומי האגרה אשר נקבעו בהודעה בדבר עדכון סכומי
אגרה ,2הם כמפורט להלן:

תוקף ההשעיה מיום ב' בטבת התש"ע ( 19בדצמבר )2009
עד יום י' בתמוז התשע"ג ( 18ביוני .)2013

בשקלים חדשים
(א) ברכב שמשקלו הכולל
המותר פחות מ– 4טון

3.37

(ב)

ברכב שמשקלו הכולל
המותר  4טון או יותר

10.11

(ג)

באופנוע

1.69

י' באדר ב' התשע"א ( 16במרס )2011
(חמ )3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

( )2סכומי האגרה אשר נקבעו בהודעה בדבר סכומי אגרה ,
ביחס לקטע  ,18הם כמפורט להלן:
3

בשקלים חדשים
(א) ברכב שמשקלו הכולל
המותר פחות מ– 4טון

4.40

(ב)

ברכב שמשקלו הכולל
המותר  4טון או יותר

13.20

(ג)

באופנוע

2.20

ט' בניסן התשע"ב ( 1באפריל )2012
(חמ )3—2914
אהוד סביון
המנהל הכללי של חברת
דרך ארץ הייווייז ( )1997בע"מ
בעל הזיכיון
__________
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;490התשנ"ח ,עמ' .282
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  ;3253התשע"ב ,עמ' .4587
 3י"פ התשס"ט ,עמ'  ;5124התשע"ב ,עמ' .4587

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
הארצי של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום ג' בכסלו התשע"א
( 10בנובמבר  ,)2010בתיק בד"א  ,110/2010החליט להטיל על
עורך הדין עמיר דורון ,ת"ז  ,34560904רישיון מס'  ,37061עונש
של השעיה זמנית חלקית מעיסוק במקצוע עריכת הדין.
תוקף ההשעיה עד יום א' באב התשע"א ( 1באוגוסט )2011
ויחול רק על ייצוג לקוחות לפני רשויות מוסמכות (לרבות בתי
משפט ,בתי דין ומשרדי ממשלה).
ט"ז באדר ב' התשע"א ( 22במרס )2011
(חמ )3—94
__________
1

חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

4588

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים ,בשבתו ביום כ"א
בשבט התשע"א ( 26בינואר  ,)2011בתיק בד"מ  ,025/2010החליט
להטיל על עורך הדין אייל ראובינוף ,ת"ז  ,59790204רישיון מס'
 ,18906עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה
של  4שנים ,שתצטבר לכל עונש השעיה אחר שהושת עליו.
ה' באדר א' התשע"א ( 9בפברואר )2011
(חמ )3—94
__________
1

חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בירושלים ,בשבתו ביום כ"ו באדר א'
התשע"א ( 2במרס  ,)2011בתיק בד"מ  ,052/2010החליט להטיל
על עורך הדין אייל ראובינוף ,ת"ז  ,59790204רישיון מס' ,18906
עונש של הוצאה מן הלשכה במצטבר לכל עונש אחר.
ט"ז באדר ב' התשע"א ( 22במרס )2011
(חמ )3—94
__________
1

חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בירושלים ,בשבתו ביום ה' באדר א'
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

התשע"א ( 9בפברואר  ,)2011בתיק בד"מ  ,031/2009החליט
להטיל על עורך הדין אייל ראובינוף ,ת"ז  ,59790204רישיון מס'
 ,18906עונש של הוצאה מן הלשכה במצטבר לכל עונש אחר.
ט"ז באדר ב' התשע"א ( 22במרס )2011
(חמ )3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בירושלים ,בשבתו ביום ה' באדר א'
התשע"א ( 9בפברואר  ,)2011בתיק בד"מ  ,030/2009החליט
להטיל על עורך הדין אייל ראובינוף ,ת"ז  ,59790204רישיון מס'
 ,18906עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה
של  8שנים במצטבר לכל עונש אחר.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום י"ח באדר
א' התשע"א ( 22בפברואר  ,)2011בתיק בד"מ  ,069/2010החליט
להטיל על עורכת הדין יעל פלדמן אור ,ת"ז  ,24303059רישיון
מס'  ,18316עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין
לתקופה של  6חודשים.
תוקף ההשעיה מיום י"ח באדר א' התשע"א ( 22בבפברואר
 )2011עד יום כ"א באב התשע"א ( 21באוגוסט .)2011
כ' באדר א' התשע"א ( 24בפברואר )2011
(חמ )3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

הודעה בדבר השעיית חבר

ט"ז באדר ב' התשע"א ( 22במרס )2011
(חמ )3—94
__________
1

חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים ,בשבתו ביום כ'
באדר א' התשע"א ( 24בפברואר  ,)2011בתיק בד"מ ,030/2006
החליט להטיל על עורך הדין אריאל יהודה לשם ,ת"ז ,59609313
רישיון מס'  ,16275עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת
הדין לתקופה של  15חודשים.
תוקף ההשעיה מיום כ' באדר א' התשע"א ( 24בפברואר
 )2011עד יום ב' בסיוון התשע"ב ( 23במאי .)2012
כ"ד באדר א' התשע"א ( 28בפברואר )2011
(חמ )3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו–72
לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בהמשך
להחלטת בית המשפט המחוזי בירושלים ,מיום י"ב
באדר א' התשע"א ( 16בפברואר  ,)2011בתיק עמל"ע
 ,56956-01-11עונש ההשעיה לתקופה של  4שנים שהוטל על
עורך הדין יעקב כרמון ,ת"ז  ,44306934רישיון מס'  ,7544על ידי
בית הדין המשמעתי במחוז חיפה ,ייכנס לתוקף ביום ט"ו באדר
ב' התשע"א ( 21במרס .)2011
י' באדר ב' התשע"א ( 16במרס )2011
(חמ )3—94
__________
1

חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בצפון ,בשבתו ביום ד' באדר ב' התשע"א
( 10במרס  ,)2011בתיקי בד"מ  ,028/2010החליט להטיל על עורך
הדין נביל דוחי ,ת"ז  ,28219954רישיון מס'  ,24011עונש של
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של  12שנים.
תוקף ההשעיה ממועד השעייתו הזמנית מיום כ"ה בסיוון
התשס"ט ( 17ביוני  )2009עד יום ו' בתמוז התשפ"א ( 16ביוני
.)2021
ז' באדר ב' התשע"א ( 13במרס )2011
(חמ )3—94
__________
1

חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום ה' באדר א' התשע"א (9
בפברואר  ,)2011בתיק בד"מ  ,033/2009החליט להטיל על עורך
הדין אייל ראובינוף ,ת"ז  ,59790204רישיון מס'  ,18906עונש של
הוצאה מן הלשכה ,במצטבר לכל עונש אחר.
י"ז באדר א' התשע"א ( 21בפברואר )2011
(חמ )3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595
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התש"ם ,עמ'  ,659מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.

של לשכת עורכי הדין בירושלים ,בשבתו ביום כ"ו באדר א'
התשע"א ( 2במרס  ,)2011בתיק בד"מ  ,053/2010החליט להטיל
על עורך הדין אייל ראובינוף ,ת"ז  ,59790204רישיון מס' ,18906
עונש של הוצאה מן הלשכה במצטבר לכל עונש אחר.
י"ז באדר ב' התשע"א ( 23במרס )2011
(חמ )3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום כ"ד
באדר א' התשע"א ( 28בפברואר  ,)2011בתיק בד"מ ,069/2010
החליט להטיל על עורך הדין רמי שרעבי ,ת"ז  ,4405791רישיון
מס'  ,7176עונש של הוצאה מן הלשכה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

תוקף ההוצאה מיום כ"ד באדר א' התשע"א ( 28בפברואר
.)2011
א' באדר ב' התשע"א ( 7במרס )2011
(חמ )3—94
__________
1

חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים המפורטים
להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב חזון מחלת הניוקסל:
מושב גורן ,אילון ,זרעית ,שתולה ,שומרה ,אבן מנחם ,נטועה,
אבירים ,אלקוש ,צוריאל ,חוסן ,יחיעם ,געתון ,עין יעקב ,אדמית,
יערה ,עבדון ,שלומי ,מצובה ,כברי ,מעונה ,מנות ,עמקה ,גשר
הזיו ,בצת ,וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של  10ק"מ ממושב
גורן.

חטיבת קרקע ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6126ח"ח  ;74הייעוד:
דרך.
ב' באייר התשע"ב ( 24באפריל )2012
(חמ )3-2

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חפ1374/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2078
התשל"ה ,עמ'  ,760מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חיפה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן
 הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של אתר לבניין ציבוריאו לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון
והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

ט' באייר התשע"ב ( 1במאי )2012
(חמ )3-126
נדב גלאון
			
    מנהל השירותים הווטרינריים
___________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רג,340/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2591
___________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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אביהוא בן–משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

.4

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3248
התשמ"ה ,עמ'  ,3358מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך דרך כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחיפה ,המזוהה כגוש  ,10913חלקה 17
בשלמות (לשעבר חלקים מחלקות  4ו– 5בגוש  10913לא
מוסדר).

י"ג בניסן התשע"ב ( 5באפריל )2012
(חמ )3-2
יונה יהב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה

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

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חפ,1029/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1768
התשל"ב ,עמ'  ,123מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חיפה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10572חלקה ,182
בשטח של  1.487דונם; הייעוד :שב"צ.
י"ד באייר התשע"ב ( 6במאי )2012
(חמ )3-2

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,763/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3248
התשמ"ה ,עמ'  ,3358מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך דרך כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

חטיבת קרקע בחיפה ,ששטחה  150מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,10923חלק מחלקה ( 43לשעבר גוש שומה  ,10804חלק
מחלקה .)62
ב' באייר התשע"ב ( 24באפריל )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יונה יהב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,763/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

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

4591

.4

 ,3888התשנ"א ,עמ'  ,2719מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך דרך כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10572חלקה ,311
בשטח של  1.113דונם; הייעוד :שב"צ.

י"ד באייר התשע"ב ( 6במאי )2012
(חמ )3-2
חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

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

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,765/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3075
התשמ"ד ,עמ'  ,2884מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך דרך כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10049חלקה ,254
בשטח של  0.144דונם; הייעוד :שצ"פ.
י"ד באייר התשע"ב ( 6במאי )2012
(חמ )3-2

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית רישום
שיכונים ציבוריים מס'  ,3/62/21שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4340התשנ"ו ,עמ'  ,75לפי
חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת השעה) ,מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יבנה (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של שטח לבנייני ציבור.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10037חלקה  ,16שטח
ההפקעה  0.420דונם; ייעוד הקרקע :שצ"פ.
י"ד באייר התשע"ב ( 6במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד/814/
במ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

4592

חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

.4

 ,2717התשמ"א ,עמ'  ,1950מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביבנה ,ששטחה  980מ"ר בגוש  ,5066חלקה
 ,122לשעבר גוש  ,4906ח"ח .3

ז' באייר התשע"ב ( 29באפריל )2012
(חמ )3-2
צבי גוב ארי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יבנה

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,15/170/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6390
התשע"ב ,עמ'  ,3067מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 4,526מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,5032חלק מחלקה  ,38רחוב המחבר בין רחוב משה
שרת מצפון לבין רחוב פרופ' בני חבוט מדרום ,אזור
התעשייה החדש ראשון איילון.

חטיבת קרקע בראשון לציון ,גוש - 3928

__________
1
2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

(חמ )3-2

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

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ/6/1/ב,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3914
התשנ"א ,עמ'  ,3540מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,9/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

361

108

א' באייר התשע"ב ( 23באפריל )2012

(חמ )3-2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

250

75

הרחבת רחוב שמריהו לוין מצדו הצפוני ,שכונת אברמוביץ'.

א' באייר התשע"ב ( 23באפריל )2012
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

חלקה

שטח (מ"ר)

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

4593

.4

ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שביל.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון -
גוש

חלקה

שטח
(מ"ר)

הערות

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

73 3937

1,078

רח' הרב דמארי ,רובע
השומר

74

1,078

רח' שלום חבקוק ,רובע
השומר

75

484

רח' שמשון בלקינד בחלקו
הדרום מערבי ,רובע השומר

114

115

הרחבת רח' שמשון בלקינד
בצדו המזרחי ,רובע השומר

122

81

הרחבת רח' שמשון בלקינד
בצדו המזרחי ,רובע השומר

127

117

הרחבת רח' שמשון בלקינד
בצדו המזרחי ,רובע השומר

( 129חלקי
חלקה)

כ–75

הרחבת רח' שמשון בלקינד
בצדו המזרחי ,רובע השומר

130

86

הרחבת רח' שמשון בלקינד
בצדו המזרחי ,רובע השומר

133

86

הרחבת רח' שמשון בלקינד
בצדו המזרחי ,רובע השומר

( 135חלקי
חלקה)

כ–25

הרחבת רח' ביל"ו מצדו
המערבי ,רובע השומר

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

( 137חלקי
חלקה)

כ–25

הרחבת רח' ביל"ו מצדו
המערבי ,רובע השומר

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

( 69 3938חלקי
חלקה)

כ– 149הרחבת רח' ביל"ו מצדו
המזרחי ,רובע השומר

( 84חלקי
חלקה)

הרחבת רח' ביל"ו מצדו
המזרחי ,רובע השומר

כ–90

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 85מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3929חלק מחלקה  ,548שביל המחבר בין רחוב דגניה
במזרח לבין רחוב הגדוד העברי ממערב ,שכונת דגניה.
א' באייר התשע"ב ( 23באפריל )2012
(חמ )3-2

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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ/
מק ,63/7/1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6394התשע"ב ,עמ'  ,3204מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

ז' באייר התשע"ב ( 29באפריל )2012
(חמ )3-2
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,52/8/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6377
התשע"ב ,עמ'  ,2574מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

4594

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

.4

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2729התשמ"א ,עמ'  ,2230מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 367מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3934חלק מחלקה  ,26הרחבת רחוב הרצל מצדו
המערבי והרחבת רחוב רוטשילד מצדו הדרומי ,מרכז
העיר.

א' באייר התשע"ב ( 23באפריל )2012
(חמ )3-2
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ/15/1/
ב ,1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4402התשנ"ו ,עמ'  ,2827מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 1,909מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3939חלק מחלקה  ,173רחוב הרב רפפורט ,שכונת
נעורים.

א' באייר התשע"ב ( 23באפריל )2012

חטיבת קרקע בראשון לציון ,גוש - 3929

__________
1
2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,8/1/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

395

1,535

רח' הגדוד העברי בחלקו הדרומי,
מרכז העיר

(חמ )3-2

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

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ/
מק ,102/6/1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6251התשע"א ,עמ'  ,4851מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

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

321

796

רח' צ"ג בנות בחלקו הדרומי ,מרכז
העיר

א' באייר התשע"ב ( 23באפריל )2012

(חמ )3-2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

חלקה

שטח
(מ"ר)

הערות

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

4595

ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
.4

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רצ ,7/50/1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4150התשנ"ד ,עמ'  ,141מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 121מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3937חלק מחלקה  ,144הרחבת רחוב שיבת ציון
מצדו המערבי.
א' באייר התשע"ב ( 23באפריל )2012
(חמ )3-2
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,118/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,303
התשי"ג ,עמ'  ,1314מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

(חמ )3-2

.3

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

__________

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  1,049מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,4241חלקה  338בשלמותה; רחוב המחבר בין רחוב
שלמה פובמבורובסקי ממזרח לבין רחוב יאיר ממערב
מצדם הצפוני ,שכונת נווה זאב.

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  620מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3628חלקה  26בשלמותה; רחוב ההדר בחלקו הדרומי,
שכונת נחלת יהודה.
א' באייר התשע"ב ( 23באפריל )2012

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

א' באייר התשע"ב ( 23באפריל )2012
(חמ )3-2

__________

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,22/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3625התשמ"ט ,עמ'  ,1791מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
ציבורי פתוח ,דרך.

__________

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

4596

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

(חמ )3-2

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,גוש - 4242

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

חלקה

שטח (מ"ר)

הערות

292

140

רח' הנביאים בחלקו המזרחי,
שיכוני המזרח

293

374

רח' הנביאים בחלקו המזרחי,
בייעוד שצ"פ ובחלקו המערבי
בייעוד דרך ,שיכוני המזרח

.4

א' באייר התשע"ב ( 23באפריל )2012
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,7/78/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1251
התשכ"ו ,עמ'  ,926מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

א' באייר התשע"ב ( 23באפריל )2012
(חמ )3-2
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 161מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3935חלק מחלקה  ,102שביל המחבר את רחוב משה
וכסלר ממערב עם רחוב מקס נורדאו ממזרח ,והרחבת רחוב
מקס נורדאו מצדו המערבי ,מרכז העיר.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,1/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1646
התש"ל ,עמ'  ,2584מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שביל ודרך.

חלקי
חלקה

שטח (מ"ר)

הערות

78

92

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הדרומי והרחבת רח' הרימון
מצדו המזרחי ,מרכז העיר.

152

93

.3

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

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הדרומי ,מרכז העיר

92

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הדרומי ,מרכז העיר

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

חטיבת קרקע בראשון לציון ,גוש - 3926

153

א' באייר התשע"ב ( 23באפריל )2012
(חמ )3-2

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

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

4597

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

רצ ,74/5/1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6270התשע"א ,עמ'  ,5657מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך.

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,150/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1035התשכ"ג ,עמ'  ,1882מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,גוש - 3930
חלקי חלקה

שטח במ"ר (בקירוב)

137

40

40
138
40
139
40
140
53
141
38
153
38
155
31
182
41
183
53
191
הרחבת רח' יהודה הלוי מצדו הדרומי ,רובע רמב"ם.
ז' באייר התשע"ב ( 29באפריל )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
__________ התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
והבנייה,
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

4598

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,גוש - 3926
חלקי חלקה
50

שטח במ"ר
115

82
77
82
90
86
91
87
103
74
104
74
105
102
106
71
164
96
172
הרחבת רח' רוטשילד מצדו הדרומי ,מרכז העיר.
ט"ו באייר התשע"ב ( 7במאי )2012
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,5/165/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1760התשל"א ,עמ'  ,2658מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,גוש - 3935
חלקי
חלקה

שטח
(מ"ר)

64

103

רח' וכסלר בחלקו המזרחי והרחבת
סמטת בצלאל בצדה המזרחי ,מרכז
העיר

74

74

רח' וכסלר בחלקו המרכזי ,מרכז
העיר

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,גוש - 3935
חלקי
חלקה

שטח
(מ"ר)

64

103

רח' וכסלר בחלקו המזרחי
והרחבת סמטת בצלאל בצדה
המזרחי ,מרכז העיר

74

74

רח' וכסלר בחלקו המרכזי ,מרכז
העיר

הערות

ט"ו באייר התשע"ב ( 7במאי )2012
(חמ )3-2
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הערות

א' באייר התשע"ב ( 23באפריל )2012
(חמ )3-2

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,187/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1686
התשל"א ,עמ'  ,655מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ/165/
א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1208התשכ"ה ,עמ'  ,2569מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

חטיבת קרקע בראשון לציון ,גוש - 3933
חלקה

שטח (מ"ר)

125

173

רח' אליקים ויצברד בחלקו
הצפוני ,מרכז העיר

149

151

רח' אליקים ויצברד בחלקו
הצפוני ,מרכז העיר

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

הערות

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

4599

חלקה

שטח (מ"ר)

הערות

150

730

רח' אליקים ויצברד בחלקו
המרכזי והדרומי ,מרכז העיר

חלקי
חלקה

שטח
(מ"ר)

48

168

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הצפוני והרחבת רח' הפרדס
הראשון מצדו המזרחי ,מרכז העיר

71

151

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הצפוני והרחבת רח' גורדון מצדו
המערבי ,מרכז העיר

73

76

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הצפוני ,מרכז העיר

76

61

הרחבת רח' חלץ מצדו הדרומי
והרחבת רח' הלוחמים מצדו
המזרחי ,רובע כצנלסון

77

24

הרחבת רח' חלץ מצדו הדרומי,
רובע כצנלסון

78

25

הרחבת רח' חלץ מצדו הדרומי,
רובע כצנלסון

89

142

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הצפוני והרחבת רח' הלוחמים
מצדו המערבי ,מרכז העיר

90

85

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הצפוני ,מרכז העיר

91

125

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הצפוני והרחבת רח' דב הוז מצדו
המזרחי ,מרכז העיר

103

24

הרחבת רח' ברנר מצדו הדרומי,
רובע כצנלסון

105

19

הרחבת רח' ברנר מצדו הדרומי,
רובע כצנלסון

119

32

הרחבת רח' דב הוז מצדו המערבי,
רובע כצנלסון

32

הרחבת רח' דב הוז מצדו המערבי,
רובע כצנלסון

122

31

הרחבת רח' דב הוז מצדו המערבי,
רובע כצנלסון

140

22

הרחבת רח' קרית ספר מצדו
הדרומי ,רובע כצנלסון

142

40

הרחבת רח' נפתלי הרץ אימבר
מצדו הצפוני ,רובע כצנלסון

185

209

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הצפוני והרחבת רח' התקוה מצדו
המערבי ,מרכז העיר

192

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הצפוני ,מרכז העיר

143

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הצפוני ,הרחבת רח' אברהם
מאפו מצדו המערבי ,והרחבת רח'
ארלוזורוב מצדו המזרחי ,מרכז
העיר

ט"ו באייר התשע"ב ( 7במאי )2012
(חמ )3-2
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,11/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2876
התשמ"ג ,עמ'  ,451מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,גוש - 3945

120

חלקי
חלקה

שטח
(מ"ר)

31

1,227

41

140

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הצפוני והרחבת רח' ארלוזורוב
מצדו המערבי ,מרכז העיר

42

86

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הצפוני ,מרכז העיר

46

76

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הצפוני ,מרכז העיר

189

47

84

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הצפוני ,מרכז העיר

245

הערות
הרחבת רח' ז'בוטינסקי מצדו
המערבי והרחבת רח' רוטשילד
מצדו הצפוני ,הרחבת רח' גורדון
מצדו המערבי ,מרכז העיר

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

4600

הערות

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

חלקי
חלקה

שטח
(מ"ר)

259

114

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הצפוני והרחבת רח' אברהם מאפו
מצדו המזרחי ,מרכז העיר

261

188

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הצפוני והרחבת רח' הדגל העברי
מצדו המזרחי ,מרכז העיר

262

156

הרחבת רח' רוטשילד מצדו
הצפוני ,מרכז העיר

288

39

הרחבת רח' דב בורכוב מצדו
הצפוני ,רובע כצנלסון

הערות

כ"ב באייר התשע"ב ( 14במאי )2012

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' שד,7/1059/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6390
התשע"ב ,עמ'  ,3068מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה דרום השרון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של בית ספר יסודי ומוסדות
ציבור.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

(חמ )3-2
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח ,6/223/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3583התשמ"ט,
עמ'  ,29ובהתאם לתכנית מס' רח/6/223/א ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4018התשנ"ב ,עמ'
 ,3672מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות
(להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בבית ברל ,ששטחה כ– 26,696.7מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,7597חלק מחלקה  ,13המופיעה בצבע חום בייעוד
מבנים ומוסדות ציבור לחינוך ,אדום בייעוד דרך וירוק
בייעוד שטח ציבורי פתוח.
ח' באייר התשע"ב ( 30באפריל )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,1853/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2754
התשמ"ב ,עמ'  ,12מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עכו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ ,דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3700חלק מחלקה
 ,187בשטח  60מ"ר.
ח' באייר התשע"ב ( 30באפריל )2012
(חמ )3-2

__________

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

__________

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

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

4601

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

(חמ )3-2
שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

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

חטיבת קרקע בעכו ,גוש - 18005
שטח
במ"ר

הייעוד

( 206לשעבר ח"ח )122

539

שצ"פ

( 207לשעבר ח"ח )73

200

שצ"פ

( 208לשעבר ח"ח )133

117

שצ"פ

( 209לשעבר ח"ח )133 ,122 ,73

547

דרך

חלקה

הייעוד :דרך.
כ"ח באייר התשע"ב ( 20במאי )2012

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

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

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

כ"ח באייר התשע"ב ( 20במאי )2012
(חמ )3-2
שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,849/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3527התשמ"ח ,עמ'  ,832מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

(חמ )3-2

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעכו ,גוש - 18005
חלקה

שטח (מ"ר)

130

6,912

143

9,648

178
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

4602

4,526

חטיבת קרקע באעבלין ,ששטחה  3,135מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,12210ח"ח  ;1הייעוד :שטח מבני ציבור.
כ"ג באייר התשע"ב ( 15במאי )2012

1
2

נאהד חאזם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,6140/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4970התשס"א ,עמ'  ,1973מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באעבלין ,ששטחה  2,190מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,12212חלק מחלקה  ;38הייעוד :שטח מבני ציבור.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,15431/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5815התשס"ח ,עמ'  ,3339מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

כ"ג באייר התשע"ב ( 15במאי )2012
(חמ )3-2
נאהד חאזם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,10676/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5350
התשס"ה ,עמ'  ,830מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גליל מזרחי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בטורעאן ,המזוהה כגוש  ,16623ח"ח ,5 ,2 ,1
.68-65 ,13
ב' באייר התשע"ב ( 24באפריל )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
( 19/101/02/9להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3681התשמ"ט ,עמ' ,3705
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית
גת (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן
 הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

חטיבת קרקע בטורעאן ,המזוהה כגוש  ,16643ח"ח ,48 ,5-1
 ;52-50גוש  ,16622ח"ח ;51 ,50 ,49 ,48 ,46 ,9 ,8 ,5 ,4 ,1
גוש  ,16623ח"ח .50 ,49 ,48 ,42 ,12-6
ב' באייר התשע"ב ( 24באפריל )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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.3

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

.4

תיאור הקרקע -

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6388התשע"ב ,עמ' ,2956
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עכו מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעכו ,גוש - 18042

חטיבת קרקע בקרית גת ,המזוהה כגוש  ,1565חלקה ;65
מגרש מס'  ;305הייעוד :שטח בנייני ציבור.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט' באייר התשע"ב ( 1במאי )2012
(חמ )3-2
אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כ/150/ח ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5511התשס"ו ,עמ'
 ,2396מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית
אתא ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6411התשע"ב ,עמ'
 ,3800תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קרית אתא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

כ"ט באייר התשע"ב ( 21במאי )2012
(חמ )3-4
יעקב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית אתא

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,3124/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2604התש"ם ,עמ'  ,1071מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עכו ,בהתאם לסעיף 19

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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61

שב"צ

62

שב"צ

64

שב"צ

65

שצ"פ

69

שצ"פ

70

שצ"פ

71

שצ"פ

72

שצ"פ

73

שצ"פ

74

שצ"פ

75

שצ"פ

77

שצ"פ

78

דרך

79

דרך

י"ז באייר התשע"ב ( 9במאי )2012
(חמ )3-4

חטיבת קרקע בקרית אתא ,ששטחה  1,211מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,10232חלק מחלקה  ;273הייעוד :מבנה ציבור.

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

חלקה

ייעוד

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

שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  /8682א
שם התכנית :תוספת יח"ד ,סגירת מרפסות
ותוספת מעלית חיצונית ,רח' טשרניחובסקי ,42
גבעת הורדים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  /8682א ,שינוי לתכניות  /1165 ,1165א ,ביטול
לתכנית  ,62כפיפות לתכניות  /5166ב ,מק /5022 /א.

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
טשרניחובסקי  .42שכונת גבעת הורדים .קואורדינטה ,X 219/573
קואורדינטה  .Y 630/310הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול .גושים וחלקות :גוש ,30121 :חלקה במלואה.33 :
מטרת התכנית :א .תוספת יח"ד בקומת מרתף .ב .תוספת
מעלית חיצונית .ג .הסדרת חזית לרח' טשרניחובסקי .ד .הסדרת
חזית מסחרית לרחוב טשרניחובסקי.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים 1
לאזור מגורים ב' .ב .קביעת בינוי .1 :הפיכת שטח מחסנים בקומת
המרתף (במפלס  )-6.63ליחידת דיור חדשה .2 .תוספת מעלית
חיצונית בחזית הצפונית של הבניין .3 .סגירת מרפסות מקורות
בכל הבניין ,למעט בחזית הקדמית בצורה אחידה והכללתן
במניין אחוזי הבנייה כשטח עיקרי .ג .הגדלת שטח הבנייה :שטחי
הבנייה המרביים הם  1,487.6מ"ר ,מהם  1,247.50מ"ר כשטח
עיקרי ו– 240.1מ"ר שטחי שירות כמפורט בסעיף  5בהוראות אלה.
ד .קביעת שימוש :השימוש המותר בקומת הכניסה (במפלס
 - )+0.00אולם התעמלות ,בנק ,משרד ,חנות ,חנות למוצרי מזון,
בית קפה ,מסעדה ,מגורים .ה .קביעת הוראות בגין עצים בוגרים.
ו .קביעת הוראות בגין מספר קומות ,מספר יח"ד וגובה המבנה.
ז .קביעת הוראות בדבר חניה .ח .קביעת תנאים לקבלת היתר
בנייה .ט .קביעת הוראות בדבר חזית מסחרית .י .קביעת הוראות
בדבר השימושים המותרים בקומת הכניסה בחלק המסחרי.
יא .קביעת תנאים להריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  /9181א
שם התכנית :הרחבות דיור ותוספת קומה
ברח' יחזקאל  ,42שכונת הבוכרים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  /9181א ,שינוי לתכניות  ,1358 ,3138 ,4560כפיפות
לתכניות  /5166ב.5022 ,

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
יחזקאל  .42שכונת הבוכרים .קואורדינטה ,X 633/325
קואורדינטה  .Y 221/100הכל לפי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :גוש ,30085 :חלקי חלקות:
.160 ,159 ,123 ,93 ,67 ,66
מטרת התכנית :הרחבת יח"ד קיימות על ידי שינוי בקווי
בניין ,בהתאם לסעיף 62א(א) וסעיפים קטנים  4ו– 12לחוק
התכנון והבנייה ,ותוספת קומה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי במערך ייעודי הקרקע:
א .שינוי מאזור מגורים  3לאזור מגורים ,מבנים ומוסדות
ציבור .ב .שינוי משטח לבניין ציבורי לאזור מגורים ,מבנים
ומוסדות ציבור .2 .קביעת בינוי לתוספת בנייה כמפורט להלן:
קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומות/מפלסים ,770.30 ,770.10
 782.70 ,779.60 ,773.40 ,776.50לשם הרחבת יחידות הדיור
הקיימות בהם ,בהתאם לנספח בינוי ,קביעת בינוי לתוספות
קומה מעל הבניין הקיים לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות
בקומה שמתחתיה .3 .קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור.
 .4הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל– 5,345.40מ"ר,
(מתוכם  4,234.20מ"ר שטחים עיקריים ו– 1,111.20מ"ר שטחי
שירות) .5 .הגדלת מספר קומות מ– 4מעל מסד ל– 5קומות מעל.
 .6קביעת השימושים בשטח למגורים ומבנים ומוסדות ציבור.
 .7קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור.
 .8קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
בשטח .9 .קביעת הוראות בגין בניין  /מבנה  /גדר  /מדרגות
להריסה .10 .קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש
בהסכמת הבעלים .11 .קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  /9448א
שם התכנית :תוספת קומות ויח"ד חדשים ,שועפט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
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לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  /9448א ,שינוי לתכנית במ /3456 /א ,ביטול
לתכנית  ,62כפיפות לתכניות  /5166ב.5022 ,
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכ'
שועפט .רח' אלוער .קואורדינטה  ,X 221/525קואורדינטה
 .Y 635/475הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש ,30557 :חלקה במלואה.97 :
מטרת התכנית :תוספת  2קומות חדשות מעל מבנה קיים
לשם תוספת  6יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים ב' .2 .קביעת בינוי
לתוספת  2קומות חדשות מעל הבניין הקיים לשם תוספת
 6יחידות דיור חדשות .3 .קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור.
 .4הגדלת שטחי הבנייה המרביים בשטח וקביעתם ל– 1,668מ"ר
(מתוכם  1,268מ"ר שטחים עיקריים ו– 400מ"ר שטחי שירות).
 .5קביעת מספר יחידות הדיור ל– 10יחידות דיור .6 .קביעת
מספר קומות ל– 3קומות מעל קומת מרתף .7 .קביעת שלבי
ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור .8 .קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח .9 .קביעת הוראות
בגין בניינים וגדרות ומדרגות להריסה ,חיזוק מבנים ,חלחול מי
נגר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 12076
שם התכנית :תוספת  2קומות ויחידת מגורים בבניין
קיים ברח' ארלוזורוב  ,21רחביה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,12076שינוי לתכנית  ,3137ביטול לתכנית
 ,62כפיפות לתכניות /5166ב ,מק/5022/א.
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
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היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
ארלוזורוב  .21שכ' רחביה .קואורדינטה דרום-צפון ,X 220/585
קואורדינטה מערב-מזרח  .Y631/025הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :גוש,30026 :
חלקה במלואה.74 :
מטרת התכנית :תוספת  2קומות לצורך הוספת יחידת דיור
אחת באגף האחורי בן  3קומות בבניין קיים בן  5קומות.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 2
מיוחד לאזור מגורים ב' :א .קביעת בינוי לתוספת  2קומות מעל
האגף האחורי בבניין הקיים לשם תוספת יח"ד אחת .ב .הגדלת
מס' יח"ד המרבי מ– 7ל– .8ג .קביעת קווי בניין לבניין כאמור.
ד .הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל– 1,261מ"ר ,מתוכם
 1,003מ"ר עיקרי ו– 118מ"ר שטחי שירות מעל הכניסה הקובעת
ו– 126מ"ר שטחים עיקריים ו– 14מ"ר שטחי שירות מתחת
לכניסה הקובעת .ה .הגדלת מס' הקומות מ– 3ל– 5מעל לקומת
הקרקע .ו .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח .ז .קביעת הוראות בגין סגירת מרפסת לפירוק.
ח .קביעת הנחיות בגין גדר לשימור .ט .קביעת הוראות בדבר
מס' קומות מרבי .י .קביעת הוראות בדבר מס' יחידות מגורים
מרבי .יא .קביעת הוראות בדבר קווי בניין מרביים .יב .קביעת
הוראות בדבר בניין לשימור .יג .קביעת הוראות בדבר שלבי
ביצוע .יד .קביעת הוראות בדבר עצים לשימור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  /12103א
שם התכנית :הקמת  2מבני מגורים בני  12קומות,
רח' שלמה אלקבץ ,שכונת גבעת שאול
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  /12103א ,ביטול לתכניות  ,62 ,1726כפיפות
לתכנית .5166
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
אלקבץ .שכ' גבעת שאול .קואורדינטה  ,X 218/175קואורדינטה
 .Y 633/175הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש ,30160 :חלקות במלואן,47 - 45 ,33 - 31 :
.102 ,101 ,99
מטרת התכנית :פיתוח שצ"פ והקמת  2מבני מגורים
הכוללים  2גני ילדים ומועדון נוער ,כל אחד ממבני המגורים בן
 12קומות בכל חתך מעל  2קומות תת–קרקעיות במלואן לחניה
ומחסנים.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת בינוי והוראות לבינוי
ופיתוח השטח לפי מסמכי התכנית .ב .שינוי ייעודי הקרקע
מייעוד מגורים  2ודרך מאושרת למגורים ומבנים ומוסדות
ציבור ,שצ"פ ,דרך מאושרת ודרך מוצעת .ג .קביעת הוראות
בגין שטח ציבורי פתוח .ד .קביעת הוראות בגין השימושים
המותרים .ה .קביעת תנאים למתן היתר בנייה .ו .קביעת שטחי
הבנייה המרביים ,כדלהלן .1 :סך הכל שטחי בנייה  11,212מ"ר,
מתוכם  5,522מ"ר עיקרי למגורים על–קרקעי 1,380 ,מ"ר לשירות
על–קרקעי 200 ,מ"ר עיקרי תת"ק 40 ,מ"ר שירות תת"ק.2 .
 250מ"ר בעבור גני ילדים ,ו– 250מ"ר בעבור מועדון נוער ,כל
זה לא כולל שטחי החניה בעבור המגורים .ז .קביעת הוראות
בגין סך הכל יח"ד בשני המבנים 66 :יח"ד חדשות .ח .קביעת
בינוי ל– 12קומות מגורים ומבני ציבור בכל חתך ,מעל קומות
חניה ומחסנים תת–קרקעיות במלואן .ט .קביעת הוראות בגין
מבנים להריסה .י .קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה.
יא .קביעת הוראות בגין נגר עילי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס'  /12554א
שם התכנית :בית מרקחת ומגורים ,צור באחר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס'
 /12554א ,שינוי לתכנית /2302א ,ביטול לתכנית  ,62כפיפות
לתכניות /5166ב ,מק/5022/א.

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .צור
באחר .רח' אלמשאהד .קואורדינטה  ,X 221/725קואורדינטה
 .Y 627/130הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש בחלקיות.30787 :
מטרת התכנית :הגדלת אחוזי בנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד של קרקע מאזור
מגורים  5מיוחד למגורים ב' .ב .קביעת מס' יח"ד ל– 2יח"ד
למגורים .ג .קביעת מספר הקומות המרבי ל– 3קומות .ד .קביעת
גובה מרבי ל– 11.30מ' מעל  .0.00ה .קביעת שטחי הבנייה
המרביים לסך כל הבניין ל– 362.10מ"ר (מתוכם  312.59מ"ר
שטחים עיקריים ו– 49.51מ"ר שטחי שירות) .ו .קביעת קווי
בניין מרביים חדשים .ז .קביעת הוראות בגין חניה עילית.
ח .קביעת הוראות בינוי ופיתוח .ט .קביעת שטחי מסחר
ושימושים מסחריים בקומת קרקע .י .קביעת הוראות בגין מבנה
להריסה .יא .קביעת הוראות להוצאת היתר בנייה .יב .קביעת
חזית מסחרית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 12793
שם התכנית :מבנה מגורים בבית צפפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  ,12793שינוי לתכניות  ,2317 ,3855ביטול לתכנית
 ,62כפיפות לתכניות  /5166ב ,מק /5022 /א.
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכונת
בית צפפה ,אל ג'בל אלג'דיד .רח' א .זיתון .קואורדינטה
 ,X 219/430קואורדינטה  .Y 627/840הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :גוש,30283 :
חלקה במלואה.63 :
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מטרת התכנית :תוספת  2קומות חדשות לשם יצירת 2
יח"ד חדשות והרחבת דירות קיימות ,הכל למטרת מגורים.

 .9קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה.
 .10קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים
 5למגורים ב' .ב .קביעת מספר יח"ד ל– 5יח"ד בכל החלקה.
ג .הגדלת מספר הקומות ,מ– 3קומות המאושרות לפי היתר
ל– 5קומות .ד .הגדלת שטחי בנייה ל– 1,092מ"ר מרבי ,מתוכם
 983מ"ר עיקרי ו– 109מ"ר שירות .ה .שינוי בקווי בניין וקביעת
קווי בניין חדשים .ו .קביעת הנחיות בינוי ותנאים למתן היתר
בנייה .ז .קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811

בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 13667
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה ותוספת קומה
ויח"ד ,שכ' א–טור

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 13367
שם התכנית :תוספת בנייה בשכונת ראס אל עמוד

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,13667שינוי לתכנית  ,2733ביטול לתכנית
 ,62כפיפות לתכניות  /5166ב.5022 ,

מרחב תכנון מקומי ירושלים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס'  ,13367שינוי לתכנית  ,2668ביטול לתכנית  ,62כפיפות
לתכניות  /5166ב.5022 ,
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
אל סוויח .שכונת ראס אל עמוד .קואורדינטה ,X 223/050
קואורדינטה  .Y630/515הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול .גושים וחלקות :גוש ,29987 :חלקי חלקה.44 :
מטרת התכנית :תוספת  2קומות מעל בניין קיים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד קרקע ממגורים 5
מיוחד למגורים ב' .2 .קביעת בינוי לתוספת  3קומות מעל בניין
קיים בן קומה מעל קומת חניה חלקית .3 .הגדלת מס' הקומות
המרביים מ– 2קומות ל– 4קומות מעל קומת חניה חלקית.
 .4הגדלת מס' יח"ד מ– 2יח"ד ל– 4יח"ד .5 .קביעת שטחי הבנייה
ל– 728מ"ר ,מתוכם  606.4מ"ר שטחים עיקריים ו– 121.6מ"ר שטחי
שירות .6 .קביעת קווי בניין חדשים לתוספת בנייה .7 .קביעת
הוראות בגין בניינים וגדרות להריסה .8 .קביעת הוראות בגין
עצים לשימור ,רישום התכנית ,חלחול מי נגר וחיזוק ממ"דים.
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איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכונת
א–טור .קואורדינטה  ,X 223/590קואורדינטה  .Y 632/175הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
גוש בחלקיות.30896 :
מטרת התכנית :הכשרת עבירת בנייה לתוספת קומה
והרחבתה לשם הוספת יחידת דיור.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד של קרקע מאזור
מגורים  ,5לפי תכנית  2733למגורים א' .ב .קביעת הוראות
בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח .ג .קביעת מספר
הקומות המרבי ל– 3קומות .ד .הגדלת מספר יח"ד ל– 3יח"ד.
ה .קביעת גובה מרבי ל– 11.96מ' .ו .קביעת שטחי הבנייה
המרביים ל– 558.05מ"ר ,מתוכם  488.49מ"ר שטח שירות.
ז .קביעת הוראות בגין חניה עילית .ח .קביעת בינוי לתוספת
קומה לשם הוספת יחידת דיור בהתאם לנספח .ט .קביעת
שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור .י .קביעת הוראות
בגין עצים לשימור .יא .קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.
יב .קביעת קווי בניין לבנייה כאמור .יג .קביעת הוראות בגין
זיקת הנאה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 13914
שם התכנית :הרחבות דיור ברח' סירני ,23
שכ' קרית היובל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  ,13914ביטול לתכניות  ,4660 ,62כפיפות לתכניות
/5166ב.5022 ,
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב סירני
 .23שכונת קרית יובל .קואורדינטה  ,X 216/685קואורדינטה
 .Y 629/780הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש ,30414 :חלקה במלואה.10 :
מטרת התכנית :תוספת שטחי בנייה לבניין קיים ,הרחבת
שטח מגורים והכשרת עבירות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי במערך ייעודי הקרקע
ממגורים מיוחד למגורים ב' .2 .קביעת בינוי לתוספות בנייה
כמפורט להלן :קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומות מרתף,
כניסה ,א' ו–ב' ,לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן ,בהתאם
לנספח בינוי .3 .קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור .4 .הגדלת
שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל– 704.03מ"ר (מתוכם  692.98מ"ר
שטחים עיקריים ו– 11.05מ"ר שטחי שירות) .5 .קביעת השימושים
בשטח למגורים .6 .קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה,
כאמור .7 .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
בשטח .8 .קביעת הוראות בגין מבנה ,גדרות ופרגולות להריסה.
 .9קביעת הוראות בגין עצים לשימור .10 .קביעת הוראות
להריסה ואיטום .11 .קביעת מספר יחידות דיור ל– 4יחידות.
 .12קביעת מס' הקומות ל– 3קומות מעל למפלס ה–.0.00
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 13934
שם התכנית :תוספת בנייה לבית ברחוב חנה בבלי ,43
שכ' פסגת זאב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,13934
שינוי לתכנית במ ,4561/ביטול לתכנית  ,62כפיפות לתכניות
/5166ב.5022 ,
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
חנה בבלי  .43שכונת פסגת זאב .קואורדינטה ,X 224/625
קואורדינטה  .Y 636/350הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול .גושים וחלקות :גוש ,30590 :חלקה במלואה.395 :
מטרת התכנית :השלמת קומה והרחבות דיור בעבור יח"ד
קיימת.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת בינוי לתוספות בנייה
כמפורט להלן .1 :תוספות בנייה בקומות :בקומת קרקע במפלס
 -/+0.00ובקומת מרתף במפלס  .-3.06ב .הגדלת שטחי הבנייה
המרביים בשטח וקביעתם ל– 337.56מ"ר ,מתוכם  310.29מ"ר
שטחים עיקריים ו– 27.27מ"ר שטחי שירות .ג .קביעת הוראות
בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח .ד .קביעת
הוראות בגין עצים לשימור .ה .שינוי קווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 14074
שם התכנית :יצירת מסגרת תכנונית לתוספת קומות
ולהכשרת בינוי קיים ,צור באחר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,14074
שינוי לתכנית /2302א ,ביטול לתכנית  ,62כפיפות לתכניות
/5166ב.5022 ,
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכונת צור
באחר .קואורדינטה  ,X 222/625קואורדינטה  .Y 627/125הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
גוש בחלקיות.30792 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית לתוספת קומות
ולתוספת יחידות דיור.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי במערך ייעודי הקרקע
כמפורט להלן :שינוי שטח מאזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים
ב' .ב .קביעת בינוי להקמת בניין מגורים ,הכל בהתאם לנספחי
הבינוי והפיתוח .ג .קביעת מספר הקומות המרבי ל– 4קומות מעל
קומת חניה תת–קרקעית ,הכל בהתאם לנספח הבינוי מס'  .1ד.
קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור .ה .הגדלת שטחי הבנייה בשטח
וקביעתם ל– 1,875.15מ"ר (מהם  1,745.10מ"ר שטחים עיקריים
ו– 130.05מ"ר שטחי שירות) .ו .קביעת שלבי ביצוע להקמת
תוספות הבנייה כאמור .ז .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים
למתן היתר בנייה בשטח .ח .קביעת הוראות בדבר הריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 14092
שם התכנית :הקמת בניין חדש למגורים,
שכ' בית צפפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
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ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,14092
שינוי לתכנית  ,3801ביטול לתכנית  ,62כפיפות לתכניות /5166ב,
.5022
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב איחוד
הכפר  .שכונת בית צפפא .קואורדינטה  ,X 218/950קואורדינטה
 .Y 628/275הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש ,30278 :חלקי חלקות.50 ,7 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת בניין חדש
למגורים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע מאזור
מגורים  5מיוחד לאזור מגורים ג' .ב .שינוי ייעוד הקרקע
ממעבר ציבורי להולכי רגל לדרך מוצעת .ג .קביעת שטחי
בנייה ל– 1,528מ"ר ,מתוכם  1,009מ"ר עיקרי ו– 519מ"ר שירות.
ד .הגדלת מס' יחידות הדיור מ– 4ל– 10יח"ד .ה .קביעת מספר
הקומות מ– 2קומות לפי המאושר ,לסך הכל  5קומות מעל 1
קומת מרתף תת–קרקעית .ו .קביעת הוראות בינוי וקביעת
תנאים למתן היתר בנייה בשטח .ז .קביעת הוראות בגין עצים
לעקירה  /להעתקה .ח .קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.
ט .קביעת הוראות בגין זיקת הנאה למעבר כלי רכב .י .קביעת
קווי בניין חדשים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 14235
שם התכנית :תוספת קומות ויח"ד לבניין קיים לשימור
ברח' רמב"ן  ,59רחביה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס'
 ,14235שינוי לתכנית  ,1617ביטול לתכנית  ,62כפיפות לתכניות
מק/5022/א/5166 ,ב.5022 ,
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
רמב"ן  ,59רחביה .קואורדינטה  ,X 220/070קואורדינטה Y
 .631/285הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש ,30025 :חלקה במלואה.67 :
מטרת התכנית :תוספת קומות ויח"ד בבניין קיים לשימור,
רח' רמב"ן .59
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  2ומדרך מאושרת למגורים ב' .ב .שינוי בקווי
בניין .ג .הגדלת מספר הקומות מארבע קומות (קומה רביעית
חלקית  -קומת גג) לשש קומות (קומה שישית חלקית  -קומת
גג) .ד .תוספת  5יח"ד ל– 8יח"ד קיימות ,סך הכל  13יח"ד.
ה .קביעת תוספת יח"ד חדשה בקומת הקרקע ,על ידי חלוקת
דירה קיימת .ו .קביעת בינוי להשלמת הקומה הרביעית לשם
תוספת יח"ד אחת חדשה וקביעת בינוי לתוספת שתי קומות
מעל הבניין (קומה שישית חלקית) לשם תוספת שלוש יח"ד
חדשות .ז .הוספת פיר מעלית חיצוני בחזית הדרומית (אחורית).
ח .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
בשטח .ט .הוראות שימור המבנה ,החצרות והגדרות .י .קביעת
הוראות בגין שימור עצים ועץ לעקירה .יא .קביעת שטחי
הבנייה לסך של  1,053.02מ"ר ,מתוכם  233.70מ"ר שטחי שירות
ו– 819.32מ"ר שטחים עיקריים .יב .ביטול הרחבת דרך  -רח'
רמב"ן .יג .קביעת הוראות בדבר חניה בחצרות .יד .שינוי במערך
ייעודי הקרקע מאזור מגורים  2ומדרך מאושרת למגורים ב'.
טו .קביעת שלבי הביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור.
טז .קביעת הוראות בגין מבנה להריסה .יז .קביעת הוראות
בדבר מכפילי חניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  /5731א
שם התכנית :הכשרת קומת מרתף מאושרת לשימוש
מגורים ,הרחבות דיור ותוספת יח"ד ,בית צפפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  /5731א ,שינוי לתכניות ,5731 ,62 ,2317
כפיפות לתכנית .5166

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .אזור
תבאליה ,צפונית לכניסה לבית צפפה מדרך הרוזמרין ,מזרחית
למסגד תנתור ובצד הדרום-מערבי לגבעת המטוס .קואורדינטה
 ,X 219/525קואורדינטה  .Y 626/800גוש  4ירדני לא מוסדר,
חלקה  .107הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :הכשרת קומת מרתף מאושרת לשימוש
מגורים ,הכשרת הרחבות דיור.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים 2
לאזור מגורים ב' .ב .קביעת מספר יח"ד ל– 7יח"ד לכל הבניין.
ג .הגדלת מס' הקומות מ– 3קומות המאושרות ל– 4קומות
מעל המפלס ( -3.12קומת קרקע תחתונה) .ד .קביעת קווי בניין
חדשים .ה .קביעת הוראות בגין הריסת מבנים ,גדרות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/10/2010ובילקוט הפרסומים  ,6116התש"ע ,עמ' ,4215
בתאריך .05/08/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טל'  ,02-6290263וכן במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6296811וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  /6663ב
שם התכנית :שינוי ייעוד בבניין קיים ,ממסחרי
מיוחד למגורים ומסחר ,שכ' ואדי ג'וז ,רח' נחל אגוז
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  /6663ב ,שינוי לתכנית  /6663א ,ביטול
לתכנית  ,62כפיפות לתכניות  /5166 ,5022ב.
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכונת
ואדי ג'וז .רח' נחל אגוז .קואורדינטה  ,X 222/550קואורדינטה
 .Y 633/300הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש ,30518 :חלקה במלואה.21 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד של מבנה קיים מאזור מסחרי
מיוחד לאזור משולב מגורים ומסחר.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מסחרי
מיוחד לאזור משולב מגורים ומסחר .2 .קביעת השימושים
המותרים למגורים ומסחר .3 .קביעת הוראות בנייה :א .שינוי
שימוש בחלק אחורי של המבנה בקומת קרקע ממשרדים
למסחר .ב .שינוי שימושים בקומות א-ו ממשרדים למגורים.
ג .בניית מקלט בקומת מרתף קיימת .4 .קביעת מספר יח"ד
המרביים בחלקה ל– 17יח"ד .5 .קביעת הוראות בגין סככות
וגלריה להריסה .6.הנחיות בינוי .7 .קביעת שלביות ביצוע.
 .8קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/09/2011ובילקוט הפרסומים  ,6314התשע"ב ,עמ' ,322
בתאריך .03/11/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טל'  ,02-6290263וכן במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6296811וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  /6329ג
שם התכנית :הקמת מבנה בן  5קומות ,שכ' שיח' ג'ארח
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  /6329ג ,שינוי לתכניות ,6329 ,62 ,3828
כפיפות לתכנית .5166
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.

היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
מנחם מנדל משקלוב  .13שכונת הר נוף .קואורדינטות לפי
רשת ישראל החדשה :אורך בין  ,216/550 - 216/500רוחב בין
 .632/780 - 632/740הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול .גושים וחלקות :גוש ,30333 :חלקה במלואה.76 :
מטרת התכנית .1 :מהות התכנית :תוספות לשם הרחבת
יח"ד קיימות בבניין .2 .שינוי ייעוד ממגורים  2למגורים מיוחד.
 .3קביעת בינוי בעבור תוספות בחזית צפונית בקומות ג-ו לשם
הרחבות ליח"ד קיימות בבניין .4 .קביעת בינוי בעבור תוספות
למחסנים פרטיים בקומה ב' בבניין .5 .קביעת בינוי לתוספת
קומה לשם הרחבות דיור ל– 2יח"ד קיימות בקומה שמתחת.
 .6קביעת תוספת שטח בנייה בהיקף של  493.96מ"ר,
 443.56מ"ר עיקרי 50.40 ,מ"ר שירות .7 .שינוי קווי הבניין
וקביעת קווי בניין חדשים .8 .הגדלת מס' הקומות מ– 7ל–.8
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .10 .קביעת תנאים
למתן היתר בנייה .11 .קביעת הוראות בינוי להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/12/2009ובילקוט הפרסומים  ,5979התשס"ט ,עמ' ,5015
בתאריך .22/07/2009

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

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טל'  ,02-6290263וכן במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6296811וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים 2
לאזור מגורים ג' .ב .קביעת בינוי בעבור בניין חדש .ג .שינוי
קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים ,לרבות קו בניין אפס
תת–קרקעי .ד .הקמת בניין מגורים חדש בן  5קומות .ה .קביעת
שלבי ביצוע למימוש התכנית .ו .קביעת תנאים למתן היתר
בנייה .ז .הגדלת שטחי הבנייה בחלקה וקביעתם ל– 2,261מ"ר
מרבי .ח .קביעת שטח מרבי לבנייה מעל לקרקע ל–.240%

מרחב תכנון מקומי ירושלים

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכ' שיח'
ג'ארח .קואורדינטה  ,X 221/800קואורדינטה  .Y 633/600הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
מוסדר :גוש ,30504 :חלקה במלואה.21 :
מטרת התכנית :הקמת מבנה מגורים בן חמש קומות מעל
קומת חניה תת–קרקעית בשכונת שיח' ג'ראח בירושלים.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/10/2009ובילקוט הפרסומים  ,6017התש"ע ,עמ' ,425
בתאריך .04/11/2009
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טל'  ,02-6290263וכן במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6296811וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 11570
שם התכנית :תוספות בנייה לשם הרחבת יח"ד,
הר נוף ,רח' משקלוף 13
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,11570שינוי לתכנית /966ג.
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הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 11953
שם התכנית :הקמת בניין מגורים חדש ותוספת שתי
קומות מעל בניין קיים ,שועפט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,11953שינוי לתכנית במ /3456 /א ,ביטול
לתכנית  ,62כפיפות לתכניות  /5166ב.5022 ,
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב איחוד
הכפר .שועפט .קואורדינטה  ,X 222/350קואורדינטה .Y 635/550
הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
גוש ,30550 :חלקה במלואה.32 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת בניין חדש
למגורים ,ותוספת שתי קומות מעל בניין קיים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע מאזור
מגורים  5מיוחד לאזור מגורים ג' .ב .קביעת שטחי בנייה
ל– 2,288מ"ר (מתוכם  1,503מ"ר עיקרי ו– 660מ"ר שירות
ו– 125מ"ר לגן ילדים) .ג .הגדלת מס' יחידות הדיור מ– 4ל–10
יח"ד .ד .הגדלת מס' הקומות מ– 2קומות ל– 6קומות מעל  1קומת
מרתף/חניה תת–קרקעית .ה .קביעת הוראות בינוי וקביעת

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

תנאים למתן היתר בנייה בשטח .ו .קביעת הוראות בגין עצים
לעקירה/לשימור .ז .קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/10/2011ובילקוט הפרסומים  ,6298התשע"א ,עמ' ,6741
בתאריך .26/09/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טל'  ,02-6290263וכן במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6296811וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 13023
שם התכנית :הרחבת יח"ד קיימת ,תוספת קומה
ותוספת חלל גג רעפים ברח' אהלי שלמה ,22
מקור ברוך
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,13023ביטול לתכנית  ,62כפיפות לתכניות
/5166ב.5022 ,
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
אהל שלמה  .22שכונת מקור ברוך .קואורדינטה ,X 632/690
קואורדינטה  .Y 220/040הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול .גושים וחלקות :גוש ,30072 :חלקה במלואה.2 :
מטרת התכנית :הרחבת יח"ד במפלס  ,-3.05תוספת קומה
א' במפלס  ,+3.05ותוספת חלל גג לשימוש טכני בפלס .+5.80
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורים 3
לאזור מגורים ב' .2 .קביעת בינוי לתוספות קומה וגג רעפים
כמפורט להלן :א .קביעת בינוי לסך כל שטחי בנייה של
 250.30מ"ר ,מתוכם  250.30מ"ר שטח עיקרי ,בהתאם לנספח
בינוי .ב .קביעת בינוי לתוספת קומה וגג רעפים .3 .קביעת
קווי בניין לבנייה ,כאמור .4 .קביעת שלבי ביצוע להקמת
תוספות הבנייה ,כאמור .5 .קביעת הוראות בינוי וקביעת
תנאים למתן היתר בנייה בשטח .6 .קביעת הוראות להריסה.
 .7קביעת הוראות לשימור עצים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/10/2011ובילקוט הפרסומים  ,6314התשע"ב ,עמ' ,324
בתאריך .03/11/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טל'  ,02-6290263וכן במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6296811וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 13468
שם התכנית :תוספת יח"ד במגרש מגורים,
ג'בל מוכבר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,13468שינוי לתכנית /2691א ,ביטול לתכנית
 ,62כפיפות לתכניות /5166ב.5022 ,
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכ' ג'בל
אל מוכבר .קואורדינטה  ,X 222/950קואורדינטה .Y 629/700
הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להכשרת בית
מגורים בן  3קומות ותוספת קומה חדשה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
מיוחד לאזור מגורים ב' .2 .קביעת הוראות בינוי ופיתוח למבנה
מגורים אחד .3 .קביעת שטחי הבנייה ל– 385מ"ר (מתוכם
 228מ"ר עיקרי ו– 157מ"ר שירות) .4 .הגדלת מספר הקומות מ–3
קומות קיימות ל– .5 .4קביעת הוראות בגין עצים להעתקה.
 .6קביעת הוראות בגין הריסה של גדר  /מדרגות  /מבנה.
 .7קביעת  4יח"ד בשטח התכנית .8 .קביעת הוראות בגין זיקת
הנאה למעבר רכב .9 .קביעת הוראות להוצאת היתר בנייה.
 .10שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/10/2011ובילקוט הפרסומים  ,6329התשע"ב ,עמ' ,932
בתאריך .01/12/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טל'  ,02-6290263וכן במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6296811וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 13650
שם התכנית :תוספת בנייה בשכונת ראס אל עמוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,13650שינוי לתכנית  ,2668ביטול לתכנית
 ,62כפיפות לתכניות  /5166ב ,מק /5022 /א.
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .ראס אל
עמוד ,אל סויח .קוארדינטה  ,X223.025קואורדינטה .Y630.525
הכל לפי הגבולות המסומנים בקו כחול .גושים וחלקות:
גוש ,29987 :חלקי חלקה.44 :
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מטרת התכנית :הרחבת דירות ,ותוספת  2קומות לבניין
קיים.

גדרות להריסה .11 .קביעת הוראות בגין קווי בניין מרביים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/10/2011ובילקוט הפרסומים  ,6314התשע"ב ,עמ' ,328
בתאריך .03/11/2011

עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 5מיוחד למגורים ב' ולדרך משולבת .2 .קביעת הבינויים האלה
בשטח :א .תוספת בנייה בקומת קרקע ובקומה א' לשם הרחבת
 4יח"ד קיימות .ב .תוספת  2קומות עליונות מעל הבניין הקיים
בן  2קומות .3 .הגדלת מס' הקומות המרביים מ– 2קומות ל–4
קומות .4 .קביעת שטחי הבנייה המרביים ל– 930מ"ר ,מתוכם
 805מ"ר שטחים עיקריים ו– 125מ"ר שטחי שירות .5 .תוספת
של  4יח"ד ,סך הכל יח"ד בשטח התכנית  8יח"ד .6 .קביעת
קווי בניין חדשים לתוספת בנייה .7 .קכיעת הוראות בגין עצים
לשימור .8 .קביעת הוראות בגין בניינים וגדרות להריסה.
 .9קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר .10 .קביעת
שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/09/2011ובילקוט הפרסומים  ,6298התשע"א ,עמ' ,6754
בתאריך .26/09/2011

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 13898
שם התכנית :תוספת יח"ד ,שכ' שועפט

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טל'  ,02-6290263וכן במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6296811וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 13730
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח ותוספת יח"ד במגרש,
סילוואן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,13730שינוי לתכנית עמ ,9/ביטול לתכנית ,62
כפיפות לתכניות /5166ב.5022 ,
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .סילוואן.
קואורדינטה  ,X 223/050קואורדינטה  .Y 629/820הכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :גוש
בחלקיות.30920 :
מטרת התכנית :תוספת  2קומות מעל שני מבני מגורים
ושינוי תוואי דרך.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד משטח ציבורי
פתוח ,דרך ואזור מגורים מיוחד למגורים ב' ודרך .2 .הגדלת
שטחי הבנייה המרביים בבניין  1וקביעתם ל– 810מ"ר ,מתוכם
 750מ"ר שטחים עיקריים ו– 60מ"ר שטחי שירות .3 .הגדלת
שטחי הבנייה המרביים בבניין  2וקביעתם ל– 630מ"ר ,מתוכם
 570מ"ר שטחים עיקריים ו– 60מ"ר שטחי שירות .4 .קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח .5 .ביטול
דרך מאושרת .6 .תוספת  5יח"ד ליצירת  6יח"ד סך הכל .7 .קביעת
הוראות בגין עצים לשימור והעתקה .8 .קביעת בינוי לתוספת
שתי קומות על גבי שני מבנים מגורים ,בכל מבנה  3יח"ד.
 .9הגדלת מס' קומות ל– 3קומות .10 .קביעת הוראות בגין
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טל'  ,02-6290263וכן במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6296811וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,13898שינוי לתכנית במ/3456/א ,ביטול
לתכנית  ,62כפיפות לתכניות /5166ב.5022 ,
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכ'
שועפט .קואורדינטה  ,X 222/140קואורדינטה  .Y 635/825הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
גוש ,30549 :חלקי חלקה.108 :
מטרת התכנית :תוספת  2קומות מעל בניין קיים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד הקרקע מאזור
מגורים  5מיוחד לאזור מגורים ב' .2 .קביעת שטחי בנייה
ל– 1,257מ"ר (מתוכם  1,105מ"ר עיקרי ו– 152מ"ר שירות) על
החלקה .3 .הגדלת מס' יחידות הדיור מ– 4ל– 9יח"ד .4 .הגדלת
מס' הקומות מ– 3ל– 5קומות .5 .קביעת שלבי ביצוע לתוספת
בנייה .6 .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח .7 .קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/12/2011ובילקוט הפרסומים  ,6368התשע"ב ,עמ' ,2286
בתאריך .26/01/2012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טל'  ,02-6290263וכן במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6296811וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 13972
שם התכנית :תוספת קומות על מבנה קיים
ברח' רמב"ן  ,47שכ' רחביה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

מס'  ,13972ביטול לתכנית  ,62כפיפות לתכניות מק/5022/א,
/5166ב.
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב רמב"ן
 .47שכונת רחביה .קואורדינטה  ,X 220/190קואורדינטה Y
 .631/280הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש ,30025 :חלקה במלואה.14 :
מטרת התכנית :בניית תוספת של  2קומות מעל בניין קיים
בן  3קומות ,מעל קומת חניה תת–קרקעית בעבור  7יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורים 2
לאזור מגורים ב' .2 .תוספת זכויות בנייה וקביעתם ל–1,370
מ"ר ,מתוכם  934.16מ"ר שטח עיקרי ו– 435.82מ"ר שטחי שירות.
 .3תוספת  2קומות מעל בניין קיים בן  3קומות ,בהתאם לנספח
הבינוי מס'  .4 .1תוספת  2יח"ד כך שתהיינה סך הכל  7יח"ד.
 .5קביעת הוראות בדבר חניה תת–קרקעית .6 .קביעת הוראות
בדבר קווי בניין .7 .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .8קביעת תנאים למתן היתר בנייה .9 .קביעת הוראות בינוי.
 .10קביעת הוראות בדבר חזית לשימור .11 .קביעת גובה מרבי
לבנייה .12 .קביעת הוראות בנוגע לעצים לשימור ,העתקה
ועקירה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/01/2012ובילקוט הפרסומים  ,6374התשע"ב ,עמ' ,2486
בתאריך .09/02/2012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טל'  ,02-6290263וכן במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6296811וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 15050
שם התכנית :הספרייה הלאומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,15050שינוי לתכניות  ,62 ,4300כפיפות לתכנית  /5166ב.
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים.
רחוב קפלן .רחוב דרך רופין .קרית בן גוריון .קואורדינטה
 ,X 219/350קואורדינטה  .Y 631/550הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :גוש,30135 :
חלקות במלואן,153 ,107 ,104 ,86 ,84 ,82 ,67 ,63 ,61 ,59 ,57 ,55 :
 ,170 ,169 ,167 ,165 ,163 ,161 ,159 ,157 ,155חלקי חלקות,29 :
 .172 ,119 ,98 ,85 ,83 ,81 ,66 ,64 ,62 ,60 ,58 ,30גוש ,30335 :חלקי
חלקות .50 ,7 :גוש ,31323 :חלקה במלואה ,5 :חלקי חלקות:
.10 ,8

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

מטרת התכנית :הקמת הספרייה הלאומית בקרית הלאום.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח
לייעוד מבנים ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי .2 .שינוי ייעוד
דרך מאושרת לייעוד מבנים ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי.
 .3שינוי ייעוד מהרחבת דרך לדרך מאושרת .4 .שינוי ייעוד
משטח לבנייני ציבור קרית הממשלה ושטח ציבורי פתוח לייעוד
מבנים ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי .5 .קביעת קווי בניין לבנייה.
 .6קביעת גובה בניין .7 .קביעת זכויות לבניית בניין הספרייה
הלאומית  17,500 -מ"ר עיקרי  27,500 +מ"ר שירות כולל חניה.
 .8הוראות להקמת חניה תת–קרקעית .9 .הוראות להקמת שטחי
אחסון תת–קרקעיים .10 .קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל
תשתיות ושירותים ,כגון :דרכים ,ביוב ,ניקוז ,תקשורת וכו'.
 .11קביעת הוראות בנייה ומגבלות בנייה בשטח התכנית.
 .12קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח התכנית .13 .קביעת
שלבי ביצוע .14 .קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/12/2011ובילקוט הפרסומים  ,6354התשע"ב ,עמ' ,1791
בתאריך .05/01/2012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טל'  ,02-6290263וכן במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6296811וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' הל637 /
שם התכנית :הקמת  2בניינים חדשים למגורים
ותוספת יח"ד על בניין קיים ,רח' הוואדי ,54
אבו גוש
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הראל מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס' הל ,637 /ביטול לתכנית מי/במ/113/א.
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בלא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבו גוש .רחוב הוואדי
 .54קואורדינטה  ,X 211/025קואורדינטה  .Y 634/400הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
גוש ,29533 :חלקי חלקה.17 :
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה בלא הסכמה ,תוספת יח"ד
על בניין קיים והקמת שני בניינים חדשים למגורים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ממגורים ב' למגורים
א' ו–ב' .ב .קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה בלא הסכמה.
ג .תוספת  5יח"ד ,סך הכל  11יח"ד .ד .הקמת שני מבנים חדשים
למגורים בני שלוש קומות מעל קומת חניה תת–קרקעית ,סך
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הכל  4יח"ד ,ותוספת קומה מעל בניין קיים .ה .קביעת קווי
בניין חדשים .ו .קביעת סך שטחי בנייה בתחום התכנית
ל– 2,164.96מ"ר עיקרי ו– 943.72מ"ר שירות .ז .קביעת הוראות
בגין הריסה של גדר ומדרגות .ח .קביעת הוראות בגין הוצאת
היתר בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הראל ,שד' החוצבים ,2
מבשרת ציון  ,90805טל' .02-5333125
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-

טל'  ,02-5333125וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' מי /840 /ו
שם התכנית :שינוי ייעוד מגרש  49למגורים בנחלה,
מושב זכריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' מי /840 /ו ,שינוי לתכנית מי/במ.840/
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב זכריה.
קואורדינטה  ,X 194/425קואורדינטה  .Y 624/100הכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :מוסדר:
גוש ,34169 :חלקי חלקה.1 :

מרחב תכנון מקומי הראל

מטרת התכנית :שינוי ייעוד מאזור חקלאי ב' מיוחד למגורים
ביישוב כפרי.

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' הל /מי1 /
שם התכנית :אבו גוש ,כביש עוקף בשכונה הצפונית

עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מגרש  503מאזור
חקלאי ב' מיוחד למגורים ביישוב כפרי .2 .תוספת  2יח"ד
במגרש  503מתוכן  1יחידת הורים .3 .תוספת יח"ד אחת למושב
זכריה עד לסך הכל של  242יח"ד לא כולל יחידת הורים.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' הל /מי ,1 /שינוי לתכניות מי/במ/113/א,
מי.200/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/05/2009ובילקוט הפרסומים  ,5960התשס"ט ,עמ' ,4173
בתאריך .03/06/2009

איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבו גוש .אבו
גוש שכונה צפונית .קואורדינטה  ,X 210.300קואורדינטה
 .Y 635.600הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש ,29522 :חלקי חלקות.21 ,10 - 8 ,5 - 3 :
גוש ,29528 :חלקי חלקות.5 ,2 :
מטרת התכנית :התוויית תוואי להקמת דרך חדשה המחברת
בין שתי דרכים קיימות והארכת רחוב קיים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד קרקע חקלאית
לדרך מוצעת .2 .שינוי ייעוד ממגורים א' ו–ב' לדרך מוצעת.
 .3שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור לדרך מוצעת .4 .התוויית
דרך חדשה וקביעת קווי בניין בצדי הדרך .5 .קביעת הוראות
לביצוע הדרך החדשה ,התניות לביצוע והנחיות סביבתיות.
 .6קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/11/2011ובילקוט הפרסומים  ,6298התשע"א ,עמ' ,6767
בתאריך .26/09/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טל'  ,02-6290263וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הראל ,שד' החוצבים  ,2מבשרת ציון ,90805
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טל'  ,02-6290263וכן במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה ,טל'  ,02-9900888וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.
.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' מי /846 /א
שם התכנית :דרך מס'  - 38קטע שער הגיא  -נחם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' מי /846 /א ,שינוי לתכניות  ,6030מי,200 /
משי ,32 /משי ,28 /מי ,995 /מי ,959 /מי ,900 /מי /בת/350 /
ו ,מי /במ /350 /ד ,מי /במ /511 /א ,מי /במ /590 /ב ,מי,733 /
מי /323 /א ,מי /603 /א ,מי ,512 /מי ,511 /מי /590 /ד ,מי/350 /
י ,מי /200 /ב ,פירוט לתכניות תמא ,66 /3 /תמא ,3 /כפיפות
לתכניות תתל ,16 /תמא /34 /ב ,3 /תמא ,4 /18 /תמא/22 /
 ,2תמא ,1 /22 /תמא ,1 /8 /תמא /37 /ב ,תמא /16 /23 /א/
 ,1תמא ,34 /תמא ,22 /תמא ,8 /תמא ,6 /22 /תמא /34 /ב,5 /
תתל ,24 /תמא /34 /ב.4 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יישובים :נחם,
אשתאול ,מסילת ציון .דרך מס'  38בין מחלף שער הגיא לנחם
בתחום מטה יהודה .קואורדינטה  ,X 201/400קואורדינטה
 .Y 633/000הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש ,5768 :חלקות במלואן ,47 ,46 ,32 :חלקי
חלקות .52 ,48 ,43 ,33 ,8 ,7 :גוש ,29627 :חלקי חלקות.10 ,6 :
גוש ,29630 :חלקה במלואה ,7 :חלקי חלקות .5 ,3 :גוש,29631 :
חלקה במלואה ,3 :חלקי חלקות .23 ,2 :גוש ,29632 :חלקות
במלואן ,10 ,9 ,6 ,3 :חלקי חלקות .8 ,7 ,2 ,1 :גוש ,29633 :חלקות
במלואן ,12 ,7 ,5 - 1 :חלקי חלקות .14 ,11 ,9 ,8 ,6 :גוש,29634 :
חלקי חלקות .4 ,2 ,1 :גוש ,29635 :חלקי חלקות,7 - 5 ,3 ,1 :
 .17 - 9גוש ,29643 :חלקי חלקות .13 ,11 ,6 :גוש ,29645 :חלקי
חלקות .7 ,2 :גוש ,29647 :חלקות במלואן ,16 ,9 ,7 :חלקי
חלקות .17 ,15 ,14 ,11 ,10 ,5 ,4 :גוש ,29648 :חלקי חלקות.7 - 4 :
גוש ,29649 :חלקה במלואה ,4 :חלקי חלקות .3 ,1 :גוש,29650 :
חלקות במלואן ,6 ,5 :חלקי חלקות .4 ,2 ,1 :גוש ,29660 :חלקי
חלקה .1 :גוש ,29756 :חלקות במלואן ,18 ,16 ,14 :חלקי חלקות,1 :
 .17 ,15 ,13 ,10 ,9 ,7 ,4גושים בחלקיות.29761 ,29754 :
מטרת התכנית :שדרוג והרחבת דרך מס'  38בקטע בין שער
הגיא לנחם ,על ידי הרחבת הדרך ,תוספת מפרידנים ,ביצוע
שינויים במפלס הדרך וטיפול נופי וסביבתי לאורך הדרך.
עיקרי הוראות התכנית :א .ייעוד שטחים לדרך ולדרך
ו/או לטיפול נופי ,שינוי הייעודים הקיימים משטח חקלאי,
שצ"פ ,שטח למיתקנים הנדסיים ועירוניים ,שטח לנחל /תעלה
מסודרת ,שטח עם זכות הנאה לציבור ,שטח לתחנת דלק /
מרכז תחבורה ,שטח למרכז תחבורה ,שטח ספורט ,שטח ליער
קיים ,לייעודים של דרך ולדרך ו/או טיפול נופי ונחל .ב .מתן
הוראות לתכנון ולהקמתם של מחלפים ומפרידנים הסתעפויות,
צמתים ומעגלי תנועה ,מעברים תת–קרקעים המתאימים בין
השאר ,למעבר בעלי חיים ומעבר אקולוגי על–קרקעי .ג .ייעוד
השטח לדרך לשם סלילת דרכים ,הקמתם של מיתקני דרך,
מבני דרך ,לרבות גשרים ,גשרונים ,מעברים על ותת–קרקעיים,
תעלות ,גדרות ,קירות תומכים ושל כל עבודה הנדסית נוספת
הנדרשת לשם הקמת הדרך ומיתקניה ,הפעלתה ותחזוקתה.
ד .הוראות להריסת מבנים שסומנו בתכנית המצויים בתחום
שטח התכנית הנדרשת לצורך ביצוע הרחבת הדרך ושידרוגה
על כל מיתקניה .ה .ייעוד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי
ושיקום סביבתי ואקולוגי ולאמצעים למניעת מפגעי רעש.
ו .מתן הוראות מפורטות לביצוע הדרך .ז .ביטול דרכים
כנדרש על ידי התכנית .ח .מתן הוראות בנושא הניקוז בשטח
התכנית והסדרת נחלים .ט .מתן הוראות לצמצום ומניעת
מפגעים סביבתיים ואקוסטיים בעת התכנון המפורט לביצוע
ובעת הקמת הדרך ומיתקניה .י .קביעת מגבלות בנייה.
יא .קביעת מנגנונים לגמישות והתניות בנוגע לשלביות הביצוע.
יב .הוראות בדבר שימור ,העתקה ועקירה של עצים.

המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה ,טל'  ,02-9900888וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
דלית זילבר
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' תא /3829 /א
שם התכנית :בניין לשימור ,רח' טרומפלדור 6-4
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל אביב מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' תא /3829 /א ,שינוי לתכניות תא ,219 /תא /מ,
תמא ,13 /תא /ע ,1 /תא /ג ,תא ,505 /תא /ס ,תא ,44 /תא /מק/
 ,3829כפיפות לתכנית תמא.2 /4 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו.
רחוב טרומפלדור  .6 ,4שני מגרשים צמודים בפינת הרחובות
טרומפלדור והירקון .גושים וחלקות :גוש ,6909 :חלקה במלואה:
 ,3חלקי חלקות.7 ,4 ,2 :
מטרת התכנית .1 :קביעת מבנה קיים ברחוב טרומפלדור 6
כבניין לשימור וקביעת הוראות להבטחת שימור ערכיו בפועל.
 .2ביטול ייעוד דרך ברחוב הירקון וברחוב טרומפלדור וייעודו
למגורים ולמלונאות.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת הבניין הקיים ברח'
טרומפלדור  6כבניין לשימור וקביעת הוראות לשיפוץ הבניין
הקיים ברח' טרומפלדור  6ולייעדו לשימושי מלונאות בהתאם
לשימושים המותרים בתחום תכנית  .2 .44ביטול ייעוד דרך
ברחוב הירקון וברחוב טרומפלדור וצירוף קטע הדרך למגרש
הבניין לשימור בטרומפלדור  .3 .6-4שינוי קווי הבניין במגרש 101
והתאמתם לקירות המבנה לשימור ,לרבות הקירות המשוחזרים
לפי תיעוד המבנה ,הארקרים והמרפסות הקיימות והמשוחזרות
לפי תיעוד המבנה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 31/12/2010ובילקוט הפרסומים  ,6193התשע"א ,עמ' ,2215
בתאריך .26/01/2011

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו ,67012
טל'  .03-7632586קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א' ,ג',
ה' ,בין השעות  .14:00-11:00העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב ,שד' בן גוריון ,68
תל–אביב-יפו ,טל' .03-5217162

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

בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
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לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' תא3859 /
שם התכנית :בניין תעסוקה ,רח' סולומון ,7
פינת רח' הנגב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל אביב מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' תא ,3859 /שינוי לתכניות תא ,F /תא ,2349 /תא/
 ,44כפיפות לתכניות תמא /23 /א ,4 /תמא ,2 /4 /תמא/34 /
ב ,4 /תא /ע.1 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו .רחוב
הנגב  .13רחוב סלומון  ,7פינת רח' הנגב  ,13אזור התחנה
המרכזית הישנה .גבולות התכנית :ממזרח  -רח' סלומון ,מצפון
 רח' סלומון ( 9גוש  ,8937חלקה  ,)22ממערב  -רח' הנגב 11(גוש  ,8937חלקה  ,)16מדרום  -רח' הנגב .גושים וחלקות :גוש:
 ,8937חלקה במלואה.23 :
מטרת התכנית :התחדשות עירונית  -הוראות לבינוי חדש
המשתלבות בתכניות החדשות מסביב ,הוספת שטחי משרדים
ומסחר במע"ר ,הגדלת מצאי החניה.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדרת ייעוד קרקע למרכז
עסקים ראשי ושימושים לקומות משרדים מעל קומת קרקע
מסחרית ובה קומת גלריה תואמת .ב .הקמת בניין פינתי בשטח
עיקרי שלא יעלה על  3,800מ"ר ובגובה שלא יעלה על  10קומות
ועוד מיתקנים טכניים על הגג .ג .מתן הוראות בינוי בהתאם
לתכנית לבניין השכן מצפון ליצירת רצף בקווי החזיתות.
ד .קביעת תכסית בנויה על–קרקעית של  70%משטח המגרש,
כניסות לרכב שירות והולכי רגל במפלס הרחוב .ה .הקמת 7
קומות תת–קרקעיות למרתף חניה ,שייבנה לפי התקן התקף
לעת הוצאת היתר הבנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו ,67012
טל'  .03-7632586קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א' ,ג',
ה' ,בין השעות  .14:00-11:00העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב ,שד' בן גוריון ,68
תל–אביב-יפו ,טל' .03-5217162
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
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מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' בב786 /
שם התכנית :מתחם למגורים ומוסדות ציבור (דובק)
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק מופקדת תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' בב ,786 /שינוי לתכניות בב /מק /105 /ס/
 ,2בב /105 /ב ,בב /105 /א ,בב /מק /105 /מ.2 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק .רחוב רבי
עקיבא  .49רחוב בן פתחיה .רחוב אחיעזר .גבולות התכנית:
מצפון  -חלקות  ,1199 ,1198 ,572-569 ,194 ,193מדרום  -רח'
רבי עקיבא ,ממזרח  -רח' אחיעזר ,ממערב  -רח' בן פתחיה.
גושים וחלקות :גוש ,6122 :חלקות במלואן.195 ,43 ,42 ,37 ,36 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור תעשייה מוגבלת
לאזור מגורים ומסחר לאזור מגורים ד' עם שטח פרטי פתוח,
לאזור מבנים ומוסדות ציבור ולשטח ציבורי פתוח .2 .קביעת
זיקת הנאה להולכי רגל ורכב באזור מגורים ד' ובשטח למבנים
ומוסדות ציבור .3 .הרחבת רחוב אחיעזר .4 .קביעת זכויות
והוראות בנייה .5 .איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים בחלק
מתחום התכנית.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת זכויות בנייה באזור
מגורים ומסחר .מסחר :שטח עיקרי  2,000 -מ"ר (קיים  +מוצע),
שטח שירות מעל הקרקע  600 -מ"ר (קיים  +מוצע) ,מגורים:
סך הכל  20יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של  100מ"ר ליח"ד ,שטח
עיקרי  2,000 -מ"ר ,שטח שירות מעל הקרקע  850 -מ"ר ,ציבורי:
שטח עיקרי  125 -מ"ר ,שטח שירות על–קרקעי  25 -מ"ר,
מס' קומות :קומת מסחר וגלריה  5 +קומות וקומה שישית חלקית
למגורים .2 .קביעת זכויות בנייה באזור מגורים ד' ,סך הכל
 98יח"ד ,בשטח עיקרי ממוצע של  100מ"ר ליח"ד ,שטח עיקרי
כולל  9,800 -מ"ר ,שטח שירות מעל הקרקע  4,250 -מ"ר ,שטח
שירות מתחת לקרקע  11,700 -מ"ר 3 .מבנים בני קומת קרקע
 6 +קומות וקומה שביעית חלקית כל אחד .3 .באזור למבנים
ומוסדות ציבור ניתן לבנות מבנה ציבורי לפי השימושים
המותרים בתכניות תקפות ,בזכויות האלה :א .עד  6קומות מעל
הקרקע .ב .שטח עיקרי על–קרקעי  1,550 -מ"ר .ג .שטח עיקרי
תת–קרקעי  482 -מ"ר .ד .שטחי שירות על–קרקעיים  690 -מ"ר,
מתחת לקרקע :לפי תכניות בב /105 /מצ 1 /ו–בב /מק/105 /
מ ,2 /לרבות לעניין שימושים ,קווי בניין וכד' .4 .המרחק בין
בנייני המגורים לא יפחת מ– 8מ' ,למעט בליטות בעבור סוכות
בהתאם לנספח הבינוי והוראות תכניות תקפות בב /מק/105 /
ס 1 /ו–בב /102 /ס .5 .2 /קביעת זיקת הנאה למעבר הציבור
והולכי רגל ורכב.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון
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ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו ,67012
טל'  .03-7632586קבלת קהל בוועדה המחוזית ,בימים א' ,ג',
ה' ,בין השעות  .14:00-11:00העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך ,11
בני ברק ,טל' .03-5776579
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' בב572 /
שם התכנית :מתחם תעסוקה צפוני ,בני ברק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' בב ,572 /שינוי לתכניות בב /559 /א ,בב ,623 /בב /89 /א,
בב ,505 /בב /105 /ב ,בב ,560 /בב ,610 /בב ,726 /בב /מק,3002 /
בב /100 /ב ,בב /105 /א ,כפיפות לתכניות בב ,650 /תממ,2 /5 /
תדמת ,2000 /תממ.1 /1 /5 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק .גבולות
התכנית :במערב  -דרך מבצע קדש ,בצפון  -נחל הירקון וגבול
מוניציפלי עם תל אביב ,במזרח  -דרך מס'  4וגבול מוניציפלי
עם פתח תקוה ,בדרום  -דרך אם המושבות/ששת הימים
והשטח הבנוי של בני ברק .מרחבי תכנון גובלים :פתח תקוה,
רמת גן ,תל–אביב-יפו .גושים וחלקות :גוש ,6105 :חלקי חלקות:
 .248 ,247 ,192גוש ,6195 :חלקות במלואן ,781 ,778 :חלקי חלקה:
 .666גוש ,6640 :חלקות במלואן ,101 ,73 ,72 ,67 ,66 ,2 ,1 :חלקי
חלקות .103 ,98 ,96 ,94 ,65 ,64 ,28 ,27 ,4 ,3 :גוש ,6641 :חלקות
במלואן65 ,63 - 61 ,59 - 57 ,55 - 39 ,38 - 33 ,31 ,13 - 4 :
  ,91 ,88 - 81 ,79 - 77 ,75 - 73 ,71 - 69 ,67חלקי חלקות: .89 ,80 ,76 ,72 ,68 ,64 ,60 ,56 ,28גוש ,6642 :חלקות במלואן:
 ,53 ,52 ,48 ,37 ,33 - 28 ,26 ,24 - 17 ,14 ,10 ,9 ,6 ,4 ,3חלקי
חלקות .50 ,49 ,47 ,40 ,39 ,5 :גוש ,6643 :חלקות במלואן,52 ,3 :
 ,112 ,110 ,104 ,102 - 98 ,84 ,74חלקי חלקות.89 ,86 ,80 ,51 - 49 :
גוש ,6790 :חלקות במלואן ,56 ,55 ,52 ,51 ,46 ,38 ,37 :חלקי
חלקה.40 :
מטרת התכנית :א .תכנון מחדש של המתחם ,על ידי
שינוי ייעודי קרקע קיימים בחלקם או בשלמותם :מחסנים,
שטח חקלאי ,שטח חקלאי מיוחד ,שטח חקלאי מוגבל ,שטח
פרטי פתוח ,אזור שמורת רכבת ,שטח אחסנה לשמורת רכבת,
שטח ציבורי מיוחד ,מגרש מיוחד ,שטח ציבורי פתוח ,שטח
לתכנון מיוחד ,מרכז עסקים ,תעשייה עתירת ידע ,וזאת לצורך:
 .1פיתוח מוקד תעסוקה מטרופוליני משני ,בעל אופי עסקי
מעורב ,כולל תחנת רכבת ומרכז תחבורה המנצל את פוטנציאל
הגודל והנגישות התחבורתית של המתחם .2 .חיזוק העיר בני
ברק ,על ידי יצירת רובע נוסף שייעודיו העיקריים הם תעסוקה,
שימושים מעורבים ,ושטחים ציבוריים .3 .מענה לצורך בקיום
עורקי התחבורה המחוזיים הראשיים החוצים את המתחם תוך
כדי שילובם .4 .קביעת שטח ציבורי פתוח בגדה הדרומית של
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נחל הירקון ,כרצף מטרופוליני לפארק הירקון וכפארק עירוני
לרווחת תושבי בני ברק ,ותנאים להסדרתו .ב .קביעת זכויות
בנייה .1 :סך הכל השטח המותר לבנייה ,לכלל הייעודים
בתחום התכנית לא יעלה על  1.5מיליון מ"ר שטחים עיקריים,
מתוכם יוקצו  150,000מ"ר שטחים עיקריים למבני ציבור ,נוסף
לכך תוקצה מנה נוספת של  150,000מ"ר שטח עיקרי למבני
ציבור ,שתיועד בתכניות עתידיות לשימושים ציבוריים
שייקבעו ספציפית לעת ראייה מיתארית כוללת של העיר ושל
פיזור צורכי הציבור הבנויים והפתוחים בעיר ,סך כל השטחים
למבני ציבור בתכנית יהיו  300,000מ"ר עיקרי (לא כולל שטחי
הבנייה למבני ציבור מתוקף תכנית בב .2 .)726 /קביעת הוראות
למימוש התכנית בשלבים והבטחת ביצוע מטלות תחבורה
ומטלות פיתוח בכל שלב .ג .הגדרת התכנית ברמה המפורטת
ביחס לדרכים הפנימיות :רחובות לח"י ,אצ"ל ,המשך המכבים,
והרלינג .ד .קביעת אזורי תכנון ועקרונות בינוי .ה .קביעת
תנאים והנחיות להכנת תכניות מפורטות במתחמי התכנון.
ו .קביעת תנאים והנחיות ביחס לעורקי התחבורה הראשיים
שבתחומה ,על מחלפיהם וביחס להסדרת מסילות הרכבת
והמיתקנים להפעלתם ,כולל שילוב ייעודי תעסוקה מעל שטח
דרכים ומסילות ברזל .ז .קביעת תנאים והנחיות לשמירה על
איכות הסביבה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/09/2008ובילקוט הפרסומים  ,5865התשס"ט ,עמ' ,321
בתאריך .11/11/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק ,טל' ,03-5776579
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' גב /418 /ב /מח
שם התכנית :הקמת תחנת משנה של חב' החשמל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' גב /418 /ב /מח ,שינוי לתכנית גב /99 /ב,
כפיפות לתכניות גב ,99 /גב.53 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים .אזור
תעשייה גבעתיים ,בין הרחובות אלוף שדה מדרום ותפוצות
ישראל מצפון .מרחבי תכנון גובלים :רמת גן .גושים וחלקות:
גוש ,6156 :חלקה במלואה ,554 :חלקי חלקה.505 :
מטרת התכנית :הקמת תחנת משנה של חברת החשמל.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד קרקע מאזור מלאכה
ותעשייה מיוחדת למסחר ,תעסוקה ומיתקנים הנדסיים.
 .2קביעת הוראות בנייה ועיצוב אדריכלי .3 .קביעת הוראות
לפיתוח השטח כולל התוויית גישה לרכב ,כבלי חשמל וכו'.
 .4קביעת שלבים והתניות להריסת מבנים קיימים .5 .קביעת
הנחיות סביבתיות.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/08/2011ובילקוט הפרסומים  ,6288התשע"א ,עמ' ,6271
בתאריך .31/08/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעתיים ,רח' שינקין  ,2גבעתיים ,טל' ,03-5722210
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ח4 /370 /
שם התכנית :קרית רבין  -מתחם מזרחי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' ח ,4 /370 /שינוי לתכניות ח ,15 /1 /ח,370 /
ח ,3 /1 /ח ,8 /1 /ח ,4 /1 /ח ,1 /כפיפות לתכניות ח,23 /1 /
תמא /34 /ב ,4 /תמא ,2 /4 /ח.3 /370 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בלא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חולון .גבולות
התכנית :מצפון  -שדרות מנחם בגין ,ממזרח  -רח' פנקס איילון,
מדרום  -רח' משה דיין ,ממערב  -רח' בר לב .גושים וחלקות:
גוש ,6043 :חלקה במלואה .2021 :גוש ,6873 :חלקה במלואה.77 :
גוש ,6874 :חלקות במלואן ,79 - 73 ,71 - 6 :חלקי חלקה.72 :
מטרת התכנית :שינוי ושיפור הבינוי בתחום התכנית
לרווחת התושבים ,כל זאת בלא הגדלת מס' יח"ד המותר,
שיפור מערך השטחים הציבוריים ושטחי המסחר המאושרים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד קרקע משטח
מגורים מיוחד א' ,מגורים ב' ,שטח ספורט ,יחידה מסחרית,
בנייני ציבור ,שצ"פ ,שביל הולכי רגל ,דרך משולבת ודרכים
לשטח למגורים ב' ,מגורים ד' ,מבני ציבור ,מסחר ,שצ"פ ,דרך
משולבת ודרכים .2 .הגדלת זכויות הבנייה והגדרת הוראות
בנייה למגרשי המגורים .3 .הקטנת התכסית והגבהת גובה
הקומות באזור המגורים בבנייה הרוויה מגובה  7-3קומות
ל– 12-6קומות מעל קומת הכניסה .4 .קביעת קווי בניין למבנים.
 .5קביעת זכויות וקביעת הוראות בנייה למגרשי המסחר ,400
 .6 .401הגדלת זכויות בנייה לשטחים ציבוריים פתוחים וקביעת
הוראות לגביהם כולל לפארק ציבורי מרכזי לרווחת התושבים.
 .7קביעת שטחים למבני ציבור לרווחת התושבים .8 .קביעת
זיקות הנאה להולכי רגל .9 .קביעת זיקות הנאה לכלי רכב בין
המגרשים לצורך כניסה לחניה ולמרתפים .10 .שיפור מערך
התנועה על ידי קביעת מעגלי תנועה בצמתים ,קביעת כניסות
משותפות לחניות בין המגרשים הסמוכים ,הסדרי רימזור ,גישה
למבני ציבור ולמגרש המסחרי .11 .איחוד וחלוקה חדשה בלא
הסכמת הבעלים .12 .קביעת הנחיות פיתוח ,גינון ,חומרי גמר
וכדומה .13 .הוראות בדבר שילוב אלמנטים לבנייה ירוקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/08/2009ובילקוט הפרסומים  ,5998התשס"ט ,עמ' ,5772
בתאריך .14/09/2009
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,טל'  ,03-5027222וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ח /543 /א
שם התכנית :מוסדות ציבור ברח' חזית חמש
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' ח /543 /א ,שינוי לתכניות ח ,167 /ח/144 /
ב ,ח ,144 /ח ,394 /כפיפות לתכניות ח ,3 /1 /ח ,4 /1 /ח/4 /1 /
א ,ח ,3/4/1/ח ,6 /1 /ח ,8 /1 /ח ,23 /1 /תמא /34 /ב ,4 /ח ,1/ח/
 ,15 /1ח ,7 /1 /ח.2 /1 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חולון .רחוב משעול
השקד  .3חזית חמש  .10שכונת תל גיבורים .גבולות התכנית:
חלק מחלקה  :100חלק ממגרש ציבורי גדול .מצפון :שטח ציבורי
פתוח וחלקה  ,91בצפון מערב :שטח לבנייני ציבור  -בי"כ,
במערב :רח' התותחנים ,גוש  ,7058בדרום :חלקה  ,83במזרח:
רח' חזית חמש ,חלקה  :208מצפון וממזרח :חלקה  ,205מדרום:
חלקה  ,169ממערב :חלקה  .175גושים וחלקות :גוש ,6996 :חלקה
במלואה ,208 :חלקי חלקה.100 :
מטרת התכנית :לאפשר הגדלת ושיפור בינוי לשטח למבנים
ומוסדות ציבור.
עיקרי הוראות התכנית .1 :תוספת של  60מ"ר שטח עיקרי
לקומת מרתף .2 .שינוי ייעוד של חלק מחלקה  100משטח ציבורי
פתוח וחניה למבנים ומוסדות ציבור ,ושינוי ייעוד של תא שטח
 28משטח לבניין ציבור לשטח ציבורי פתוח .3 .הוראות בנייה
למבני הציבור .4 .לא יתאפשר שימוש לכיתות לימוד ,כיתות
גן/פעוטונים בקומת המרתף של המבנים בשטח התכנית .סטייה
מהוראה זו תהווה סטייה ניכרת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/08/2011ובילקוט הפרסומים  ,6288התשע"א ,עמ' ,6272
בתאריך .31/08/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,טל'  ,03-5027222וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי קרית אונו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' קא1 /406 /
שם התכנית :מגורים ,שער הקריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

ברמה מפורטת מס' קא ,1 /406 /שינוי לתכניות תממ ,282 /קא/
מק ,91 /כפיפות לתכנית תמא.2 /4 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו .רחוב נחל
גמלא .שער הקריה .גושים וחלקות :גוש ,6490 :חלקה במלואה:
 ,445חלקי חלקות.459 ,458 ,457 ,446 :
מטרת התכנית :בינוי חזית עירונית לאורך רחוב גמלא.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הגדלת מס' יח"ד במגרשים
 105ו– ,106סך הכל מ– 54יח"ד ל– 80יח"ד .2 .הגדלת השטחים
העיקריים המותרים לבנייה ב– 5,040מ"ר (כולל שטח מועדון
דיירים ושטח גזוזטראות) .3 .הגדלת שטחי השירות מעל פני
הכניסה הקובעת ב– 1,580מ"ר .4 .תוספת קומות מרתף למגרשים
בעבור חניות ומחסנים לדיירים  -תוספת כשטח שירות
תת–קרקעי  7,368מ"ר .5 .העברת שטח בנייה עיקרי שמתחת
לכניסה הקובעת אל מעל הכניסה הקובעת .6 .קביעת שטח
פרטי פתוח (שפ"פ) ברוחב  10מ' בין תא שטח  105ותא שטח .106
 .7שינוי קו בניין אחורי במגרש  105מ– 5מ' ל– 3.5מ' .8 .קביעת
קו בניין צדי לכיוון השפ"פ  -לתא שטח  .9 .0 :105קביעת קו
בניין צדי לכיוון השפ"פ  -לתא שטח  5 :106מ' .10 .קביעת קו
בניין קדמי תת–קרקעי  -לתא שטח  4 :106מ' .11 .קביעת קו בניין
קדמי תת–קרקעי  -לתא שטח  4 :501מ' .12 .קביעת קו בניין
קדמי תת–קרקעי -לתא שטח  2.5 :105מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/12/2011ובילקוט הפרסומים  ,6288התשע"א ,עמ' ,6272
בתאריך .31/08/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קרית אונו ,קרית אונו ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' רג /1358 /ב
שם התכנית :תעסוקה ,רח' אבא הלל ,בורסה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס' רג /1358 /ב ,שינוי לתכניות רג ,340/רג ,838/רג/340/ג,3/
רג/340/ג ,כפיפות לתכניות רג/מק/340/ג ,19/רג/מק/340/ג,16/
רג/מק/340/ג.17/
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בלא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן .רחוב דרך
אבא הלל .רח' אבא הלל  .25-17מתחם הבורסה .גבולות
התכנית :בצפון  -רח' בז'רנו (תובל) ,במזרח  -רח' אבא הלל,
במערב  -רח' חילזון ורח' תובל ,בדרום  -חלקה  .254גושים
וחלקות :גוש ,6109 :חלקות במלואן,159 ,140 - 138 ,135 :
.467 ,465 ,457 ,456

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד הקרקע מאזור תעשייה
לאזור מסחר ותעסוקה .2 .קביעת זכויות בנייה והוראות
להקמת בניינים לתעסוקה .3 .לקבוע הוראות לאיחוד וחלוקה
חדשה בלא הסכמת הבעלים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד הקרקע מאזור
תעשייה לאזור מסחר ותעסוקה ולאזור שפ"פ .2 .לקבוע שטח
פרטי פתוח ,עם זיקת הנאה לציבור ,שלא יקטן מ– 1דונם בין
רח' חילזון לרח' אבא הלל .3 .לקבוע הוראות לאיחוד וחלוקה
חדשה שלא בהסכמת הבעלים .4 .קביעת זכויות בנייה
כדלקמן :א .בתאי שטח  001B ,001Aיותרו  30,608מ"ר שטחים
עיקריים לתעסוקה ,מתוכם עד  1,000מ"ר למסחר 1,018 ,מ"ר
שטח עיקרי לבניין ציבורי 13,450 ,מ"ר שטחי שירות מעל מפלס
הרחובות ו– 9,813מ"ר שטחי שירות מתחת למפלס הרחובות.
ב .בתאי שטח  002B ,002Aיותרו  5,472מ"ר שטחים עיקריים
לתעסוקה ומסחר ,מתוכם עד  300מ"ר למסחר 182 ,מ"ר שטח
עיקרי לבניין ציבורי 2,450 ,מ"ר שטחי שירות מעל מפלס הרחובות
ו– 2,396מ"ר מתחת למפלס הרחובות .5 .קביעת הוראות בנייה
והנחיות בינוי .6 .לקבוע גובה לתא שטח  001Aכדלקמן :קומת
קרקע למסחר בגובה  2קומות ,מעליה  3קומות מסד לתעסוקה
ולבנייני ציבור (שבקומה הראשונה מעל למסחר) מעליהם 35
קומות לתעסוקה  2 +קומות טכניות חלקיות בגג ,הכל מעל 3
קומות מרתפים .7 .לקבוע גובה לתא שטח  002Aכדלקמן :קומת
קרקע למסחר בגובה  2קומות ,מעליה  3קומות מסד לתעסוקה
ולבנייני ציבור (שבקומה הראשונה מעל למסחר) מעליהם 8
קומות לתעסוקה  2 +קומות גג טכניות חלקיות ,הכל מעל 3
קומות מרתפים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו ,67012
טל'  .03-7632586קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א' ,ג',
ה' ,בין השעות  .14:00-11:00העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן ,רח' המעגל ,26
רמת גן ,טל' .03-6753515
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
גילה אורון
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' חפ /870 /ד1 /
שם התכנית :שינוי לתכנית חן הכרמל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
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ולבנייה חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס' חפ /870 /ד,1 /
שינוי לתכניות חפ/870/ד ,חפ/229/ה.

ולבנייה חיפה ,רח' ביאליק  ,3טל'  ,04-8356807וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .רחוב דוד
מרכוס .כרמל צרפתי .גושים וחלקות :גוש ,10914 :חלקה
במלואה ,73 :חלקי חלקות.91 ,74 :

מרחב תכנון מקומי חיפה

מטרת התכנית :הוספת שטח עיקרי למרפסות זיזיות
למבנה מגורים (בבנייה) וקביעת קו בניין עילי בעבורן בחזית
המערבית ובלא כל שינוי בכל שאר הוראות התכנית המאושרת
חפ /870 /ד.

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' חפ /1374 /ד
שם התכנית :רח' אלנבי ,גוש  10913חלקות 3 ,2

עיקרי הוראות התכנית :א .תוספת שטח עיקרי של  14מ"ר
לכל יח"ד בעבור מרפסות זיזיות .ב .קביעת קו בניין עילי למרפסות
זיזיות בחזית מערבית כמתואר בתשריט.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט
של משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה
 ,33095טל'  .04-8633455העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה,
טל' .04-8356807
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חפ /777 /ז
שם התכנית :המרכז האקדמאי כרמל ,ברחוב
הנמל בחיפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חפ/
 /777ז ,שינוי לתכניות חפ /מק /1400 /יב ,1 /חפ /1400 /יב ,חפ/
 /229ד ,חפ ,777 /חפ /1400 /שש ,חפ /51 /ג ,חפ ,428 /כפיפות
לתכנית חפ /מק /1400 /תט.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .רחוב הנמל
 .16 ,14 ,12קמפוס הנמל .גושים וחלקות :גוש ,10888 :חלקות
במלואן.18 - 16 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מאזור מחסנים למבנים
ומוסדות ציבור ,וקביעת הוראות בנייה במטרה להקים מרכז
אקדמי בקמפוס הנמל.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע הכלולה
בתכנית מאזור מחסנים לשטח מבנים ומוסדות ציבור ולהרחבת
דרך .ב .קביעת זכויות בנייה ,הוראות בנייה ופיתוח בשטחים
הכלולים בתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/08/2011ובילקוט הפרסומים  ,6298התשע"א ,עמ' ,6771
בתאריך .26/09/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,33095
טל'  ,04-8633455וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
חפ /1374 /ד ,שינוי לתכניות חפ /מק /1400 /גב ,חפ /229 /י,
חפ ,307 /חפ ,1374 /חפ /מק /1400 /תט ,חפ /מק /229 /י,2 /
חפ /229 /י ,1 /כפיפות לתכניות חפ ,971 /חפ /מק /1400 /פמ,
חפ /מק /1400 /יב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .רחוב דרך
אלנבי  .115מערב חיפה .גושים וחלקות :גוש ,10825 :חלקי
חלקה .84 :גוש ,10913 :חלקות במלואן ,3 ,2 :חלקי חלקות:
.145 ,143
מטרת התכנית :תגבור זכויות בנייה ,כולל תוספת אחוזי
בנייה ,והגדלת מספר קומות תוך קביעת מרווחי בנייה מגבולות
המגרש המיועד למגורים.
עיקרי הוראות התכנית :א .איחוד שתי חלקות לתא שטח
אחד .ב .שינוי ייעוד הקרקע ממגורים ב' למגורים ג ,1/לפי
מבא"ת .ג .קביעת הוראות בנייה :תוספת שטחי בנייה ומספר
קומות ,שינוי גובה בניין ,שינוי קווי בניין .ד .קביעת מספר
יחידות דיור .ה .קביעת הוראות לגישה ולחניה .ו .קביעת
הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים .ז .קביעת
הוראות לחישוב שטחי שירות למגורים ,בהתאם לתקנות
חישוב ארציות .ח .קביעת גובה מותר לאכסדראות ולקומות
עמודים וגובה מותר לחניה מקורה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/09/2011ובילקוט הפרסומים  ,6298התשע"א ,עמ' ,6773
בתאריך .26/09/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה  ,33095טל'
 ,04-8633455וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חיפה ,רח' ביאליק  ,3טל'  ,04-8356807וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' חפ2303 /
שם התכנית :מלון ברחוב לוחמי הגיטאות במושבה
הגרמנית ,חיפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' חפ ,2303 /שינוי לתכניות חפ /מק /1400 /יב ,1 /חפ /229 /ד,
חפ /1400 /יב ,חפ /מק /1400 /תט ,חפ ,1725 /חפ ,981 /כפיפות
לתכניות חפ /1400 /שש ,חפ /מק /1400 /פמ.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .רחוב לוחמי
הגטאות  .25המושבה הגרמנית .גושים וחלקות :גוש,10930 :
חלקות במלואן ,18 ,17 :חלקי חלקות.38 ,28 :
מטרת התכנית :הקמת בית מלון עירוני בן כ– 45חדרים
במושבה הגרמנית.

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי סיווג הקרקע הכלולה
בתכנית ,ממגורים ,חניה ,שצ"פ ,דרך ,לאתר למלונאות /שצ"פ
במטרה לאפשר הקמת מלון עירוני .ב .ייעוד הבניין הקיים על
חלקה  18לשימור .ג .קביעת זכויות בנייה .ד .קביעת הוראות
בנייה .ה .קביעת הוראות שימור ופיתוח בשטחים הכלולים
בתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 14/08/2011ובילקוט הפרסומים  ,6298התשע"א ,עמ' ,6774
בתאריך .26/09/2011

מס'  )13והנחיות לתעלת ההגנה .ז .קביעת קטע מרח' העמקים,
בהמשך למחלף עוקף קריות כדרך במפלס עילי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 17/12/2010ובילקוט הפרסומים  ,6183התשע"א ,עמ' ,1928
בתאריך .04/01/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה  ,33095טל'
 ,04-8633455וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
זבולון ,כפר המכבי  ,30030טל'  ,04-8478105ובמשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קרית אתא ,קרית אתא ,28100
טל'  ,04-8478420וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,33095
טל'  ,04-8633455וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חיפה ,רח' ביאליק  ,3טל'  ,04-8356807וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

מרחב תכנון מקומי זבולון

מרחבי תכנון מקומיים זבולון ,קרית אתא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' זב /26 /ט
שם התכנית :תכנית מיתאר לקיבוץ רמת יוחנן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' כ /490 /זב220 /
שם התכנית :מטרונית  -קו קרית אתא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' כ/
 /490זב ,220 /שינוי לתכניות כ /מק ,349 /משח ,34 /כ,150 /
כ /150 /ח ,כ ,222 /כפיפות לתכניות תמא /34 /ב ,3 /תמא/
 /34ב ,4 /תמא ,35 /זב /24 /א ,זב ,24 /אישור לפי תכניות
תמא ,3 /תמא ,15 /23 /תמא.78 /3 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחלף קרית אתא,
במסגרת עוקף קריות ,לאורך רח' העמקים ,רח' ביאליק בקרית
אתא ,צומת רח' ביאליק ורח' יצחק רבין ,וכביש צפוני לרח'
ביאליק המוביל לתוך המרכז התחבורתי .גושים וחלקות:
גוש ,10231 :חלקות במלואן ,122 ,119 :חלקי חלקות,42 ,35 ,9 :
 .124 ,123 ,120 ,117 ,113 ,112 ,107גוש ,10232 :חלקי חלקות,35 :
,277 ,275 - 273 ,267 - 265 ,171 ,143 ,142 ,122 ,120 ,119 ,116 ,111
 .284 - 282גוש ,11007 :חלקה במלואה ,49 :חלקי חלקות,14 - 1 :
 .50 ,48 - 44 ,42 ,40 - 37 ,34 ,32 ,31 ,22 - 20גוש ,11008 :חלקי
חלקות .111 ,108 ,106 ,53 - 48 ,42 :גוש ,11009 :חלקי חלקות,12 :
 .17 ,15גוש ,11046 :חלקי חלקה .1 :גוש ,11048 :חלקי חלקות:
.46 ,45 ,2 ,1
מטרת התכנית :א .חיבור מחלף עוקף קריות לדרך
העמקים הקיימת תוך הרחבתה ושינוי מפלס לצורך חיבורה
לגשר המוצע תוך מתן אפשרות למעבר תשתיות מסילתיות
וכבישים עתידיים .ב .התוויית ציר מטרונית בתחום רצועת
הדרך המוצעת .ג .התוויית דרך חדשה מצפון לשכונת מגורים
קיימת בקרית אתא ,לאורך רח' ביאליק והרחובות הניצבים לו:
רח' פרישמן ,רח' י"ל פרץ ,דרך המחברת את דרך העמקים לרח'
יוספטל בצמידות למרכז תחבורה מאושר.
עיקרי הוראות התכנית :א .הרחבת שרך בין עוקף קריות
ורח' ביאליק ל–  30מ' .ב .התוויית דרכים חדשות :רח' התעלה
משני צדי רח' ביאליק ,באופן חלקי ,עוקף רח' ביאליק כולל
קטע בתוך מרכז התחבורה להתחברות לדרך יצחק רבין.
ג .קביעת דרך המשך רח' התעלה מצפון עד להתחברותה עם
המשך רח' פרישמן .ד .הרחבת דרך בצומת רח' ביאליק ורח'
יצחק רבין .ה .קביעת הנחיות לתכנון ועיצוב נוף ,כולל פיתוח
שטחים מגוננים לאורך הדרכים .ו .שינוי מיקום והנחיות
לתעלת הניקוז האזורית לאורך רח' ביאליק  /העמקים (תעלה

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה זבולון מופקדת תכנית מפורטת מס' זב /26 /ט ,שינוי
לתכניות זב /26 /י ,זב /26 /ג ,זב /11 /ה ,זב /12 /ה ,זב /מק/26 /
ו ,זב /מק /26 /יא ,זב /26 /ז ,זב /מק /26 /י ,1 /כפיפות לתכניות
תמא /34 /ב ,4 /תממ ,6 /תמא ,35 /זב /77 /א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת יוחנן .גושים
וחלקות :גוש ,10511 :חלקי חלקות .35 ,21 - 19 ,7 ,6 :גוש:
 ,10512חלקות במלואן ,21 ,20 ,18 ,16 ,15 ,7 ,5 - 3 :חלקי
חלקות .14 ,12 - 8 :גוש ,10513 :חלקי חלקות.17 - 15 ,13 ,12 :
גוש ,10514 :חלקי חלקות .37 ,24 ,23 ,19 :גוש ,10515 :חלקי
חלקות.15 ,10 :
מטרת התכנית :תכנית עדכנית לקיבוץ רמת יוחנן
המאפשרת הרחבה לקיבולת המרבית לפי תמ"א  ,35הרחבת
אזור תעשייה ואזור מבני משק ,תכנון מערכת דרכים חדשה,
קביעת מערכת שטחים פתוחים ואזור למוסדות ציבור.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
להרחבה למגורים .ב .ארגון והגדרה מחדש של ייעודי הקרקע
בשטח המחנה .1 :הגדרת שטח למגורי חברים וקהילה.
 .2הגדלת שטח למבני משק .3 .הגדרת שטח למבני ציבור,
חינוך וקהילה .4 .הגדרת שטחים פתוחים ציבוריים ופרטיים.
 .5שינוי מערך ופריסת דרכים ושבילים .ג .קביעת הוראות
לפיתוח השטח ,כולל תשתיות ושירותיים .ד .קביעת זכויות
ומגבלות בנייה והנחיות לבינוי ופיתוח ,כדי לאפשר הוצאת
היתרי בנייה לפי סעיף 145ז לחוק.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט
של משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה
 ,33095טל'  .04-8633455העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זבולון ,כפר המכבי ,30030
טל' .04-8478105
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
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תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי זבולון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' זב /68 /ח
שם התכנית :שטחי קבורה רוויה ,בית העלמין תל רגב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
זב /68 /ח ,שינוי לתכנית זב /68 /ד ,כפיפות לתכניות תמא,19 /
זב.68 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל רגב  -מזרחית
לכביש  ,70מצפון  -ליישוב איבטין .גושים וחלקות :גוש,10384 :
חלקי חלקה.5 :
מטרת התכנית :קביעת תכנון מפורט לשטח המיועד
לקבורה בבית העלמין תל רגב.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת תכנון מפורט לטרסות
קבורה רוויה וקמרונות קבורה בתחום בית העלמין תל רגב.
ב .קביעת תכנון מפורט לשביל גישה ראשי מתחתית השטח
אל מרכזו .ג .קביעת שבילים פנימיים בטרסות וביניהן ,שטחי
גינון ,קירות תומכים ,גובהי בינוי וכו' .ד .קביעת הוראות
למערכת הניקוז ולמערכת אספקת המים להשקיה ולגינון.
ה .קביעת הוראות בנוגע לצפיפות הקבורה ,חלופות תמהיל
ושיטות קבורה .ו .קביעת הוראות בינוי ופיתוח וסעיפי גמישות
מותרים .ז .קביעת הוראות בנושאי הצללה ,שלביות ,גינון,
השקיה ,ניקוז וחניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/09/2010ובילקוט הפרסומים  ,6140התשע"א ,עמ' ,241
בתאריך .07/10/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה  ,33095טל'
 ,04-8633455וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
זבולון ,כפר המכבי  ,30030טל'  ,04-8478105וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי זבולון

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' זב223 /
שם התכנית :שינוי גבולות נחלה מס'  33בכפר
בילאיק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' זב/
 ,223שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/01/2010ובילקוט הפרסומים  ,6061התש"ע ,עמ' ,1845
בתאריך  ,08/02/2010שינוי לתכנית זב ,71 /כפיפות לתכנית
זב /מק /71 /א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר ביאליק .רחוב
מיכאל  ,18בסמוך למרכז בכפר .גושים וחלקות :גוש,11558 :
חלקי חלקות.22 ,20 ,19 :
מטרת התכנית :שינוי בגבולות נחלה .33
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי מייעוד מבנים ומוסדות
ציבור למגורים ביישוב כפרי בשטח של  232מ"ר .ב .שינוי יעוד
ממבנים ומוסדות ציבור לדרך .ג .קביעת הוראות בנייה.
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,33095
טל'  ,04-8633455וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
זבולון ,כפר המכבי  ,30030טל'  ,04-8478105וכל מעוניין רשאי לעיין
בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן
באתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חכ /23 /נא
שם התכנית :תיקון גבול מגורים בנחלות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חכ/
 /23נא ,שינוי לתכנית חכ /23 /נ.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבע כרמל .משני צדי
דרך מס'  .7גושים וחלקות :גוש ,11900 :חלקות במלואן,28 - 20 :
 ,33 - 30חלקי חלקות.115 ,61 :
מטרת התכנית :תיקון גבול המגורים בנחלות לפי משח.16 /
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/11/2010ובילקוט הפרסומים  ,6163התשע"א ,עמ' ,1222
בתאריך .25/11/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה  ,33095טל'
 ,04-8633455וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חוף הכרמל ,עין כרמל  ,30860טל'  ,04-8136213וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' מכ801 /
שם התכנית :הוספת שימוש :מקווה לייעודים
המאושרים באתר ציבורי יב ,בגבעה ג ,ברכסים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מורדות הכרמל מופקדת תכנית מפורטת מס' מכ,801 /
שינוי לתכנית מכ ,393 /כפיפות לתכנית תמא /34 /ב.4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רכסים .רחוב גבעה ג.
גושים וחלקות :גוש ,11145 :חלקה במלואה ,140 :חלקי חלקות:
.151 ,150 ,148 ,141
מטרת התכנית :א .תוספת תכלית של מקווה לטהרה
בייעוד קרקע מאושר לאתר ציבורי לטובת הקמת מקווה בשטח
התכנית .ב .הגדלת קו בניין בדרך מס'  7מ– 3מ' ל– 5מ'.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי הוראות סעיף 14.7א בתכנית
מכ :393 /תוספת תכלית למקווה טהרה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט
של משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,33095
טל'  .04-8633455העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל ,רח' כורי  ,2חיפה,
 ,33093טל' .04-8676296

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד שטח מבני ציבור
לאזור מגורים א .3ב .קביעת הוראות בנייה.

בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,33095
טל'  ,04-8633455וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
עירון ,עארה ערערה  30025טל'  ,04-6351789וכל מעוניין רשאי
לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' מכ /340 /ה
שם התכנית :אשכולות  -נשר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ש1467 /
שם התכנית :קביעת ייעוד לדרך משולבת בכרכור

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' מכ/
 /340ה ,שינוי לתכניות חפאג ,580 /מכ ,340 /כפיפות לתכניות
תמא /34 /ב ,4 /תמא ,35 /מכ.532 /

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שומרון מופקדת תכנית מפורטת מס' ש ,1467 /שינוי לתכניות
ש ,299 /ש ,18 /כפיפות לתכניות ש ,252 /ש /1123 /א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נשר .תחום
ברחובות :בר יהודה בצפון-מזרח ,הביטחון בצפון-מערב,
אשכולות בדרום-מערב וישורון בדרום-מזרח .גושים וחלקות:
גוש ,11237 :חלקות במלואן ,138 ,10 ,8 ,6 ,1 :חלקי חלקות,5 - 2 :
 .137 ,76 ,73 ,70 ,69 ,56 ,55 ,21 ,19 ,18 ,12 ,9 ,7גוש ,12607 :חלקי
חלקה  .40גוש ,12608 :חלקי חלקות.39 ,17 :
מטרת התכנית :הקמת מבנן מגורים המכיל  3בניינים
גבוהים ,סך הכל  192יח"ד ,במסגרת התכנית מוקצים שטחים
ציבוריים פתוחים ושטחים למבני ציבור ,במסגרת התכנית
ייקבעו מגבלות לבנייה בשטח והוראות לפיתוח.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי מייעוד השטח ,שטח
ספורט ונופש ,לייעודים ,מגורים ,מבנים ומוסדות ציבור
לתרבות ופנאי ,שצ"פ ,שפ"פ וחניון .ב .הקצאת מגרשים לייעודי
הקרקע השונים .ג .קביעת התכליות המותרות בכל ייעוד קרקע.
ד .קביעת הוראות ומגבלות הבנייה בכל ייעוד קרקע .ה .תוספת
זכויות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/11/2011ובילקוט הפרסומים  ,6346התשע"ב ,עמ' ,1569
בתאריך .22/12/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,33095
טל'  ,04-8633455וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מורדות הכרמל ,כורי  2חיפה  33093טל' ,04-8676296
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' ענ /1020 /א
שם התכנית :ג'בל חמדאן ,באקה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מפורטת מס'
ענ /1020 /א ,שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  12/06/2009ובילקוט הפרסומים  ,5973התשס"ט ,עמ'
 ,4691בתאריך  ,06/07/2009שינוי לתכנית ענ.125 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באקה .ג'בל חמדאן
 -מזרח באקה .גושים וחלקות :גוש ,8752 :חלקה במלואה.2 :

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס חנה-כרכור.
רחוב השופטים  .10בין הרחובות בצרי והשופטים ,כרכור.
גושים וחלקות :גוש ,10073 :חלקות במלואן.167 ,105 ,99 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד קטע משביל ציבורי לדרך
משולבת.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קטע משביל ציבורי
לדרך משולבת .ב .הרחבת רצועת הדרך מ– 4ל– 6מ' .ג .קביעת
מיקום גישה לחניות בחלקות  99ו– .105ד .הוראות וזכויות
הבנייה יהיו בהתאם לתכניות המאושרות החלות במקום.
ה .שינוי קווי בניין צדיים אחוריים ומרחק בין שני מבנים על
אותה חלקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
 .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה  ,33095טל'  .04-8633455העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שומרון ,רח' המייסדים  ,54זכרון יעקב  ,30950טל' .04-6305522
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ש1523 /
שם התכנית :תוספת זכויות ויחידת דיור ,פרדס חנה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שומרון מופקדת תכנית מפורטת מס' ש ,1523 /שינוי לתכניות ש/
 ,414ג ,202 /ש /1123 /א ,ש /מק /383 /א ,ש /מק /950 /א ,ש.1 /
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס חנה-כרכור.
רחוב השיטה  .6גושים וחלקות :גוש ,10102 :חלקי חלקה.123 :
גוש ,10103 :חלקה במלואה.193 :
מטרת התכנית :תוספת זכויות בנייה ויחידת דיור.
עיקרי הוראות התכנית :א .תוספת יחידת דיור .ב .תוספת
 148מ"ר שטח עיקרי מעל לקרקע ו– 210מ"ר מתחת לקרקע.
ג .שינוי הוראות בדבר גודל מגרש שמותר להקים עליו בניין.
ד .שינוי קווי בניין לפי המפורט :קו בניין קדמי  8מ' במקום
 10מ' ,קו בניין צדי (צפון-מערבי)  3מ' במקום  4מ' ,קו בניין
צדי (דרום-מזרחי) מקומי  6.9מ' במקום  7מ' ,קו בניין אחורי 3
מ' במקום  5מ' .ה .תוספת שימוש למשרדים לבעלי מקצועות
חופשיים.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט
של משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה
 ,33095טל'  .04-8633455העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון ,רח' המייסדים ,54
זכרון יעקב  ,30950טל' .04-6305522
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט
של משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,33095
טל'  .04-8633455העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שומרון ,רח' המייסדים ,54
זכרון יעקב  ,30950טל' .04-6305522

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ש /1328 /ג
שם התכנית :שינוי ייעוד קרקע משטח למבני ציבור
לשטח מגורים א'

בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ש /1328 /ג ,שינוי לתכניות ש /מק /805 /א ,ש /מק/805 /
ג ,ש ,805 /חפאג ,29 /כפיפות לתכניות ש /מק /950 /א ,ש /מק/
 /383א ,ש ,156 /ש /מק /961 /ב ,ש /מק ,950 /ש.1 /

מרחב תכנון מקומי שומרון

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס חנה-כרכור.
רחוב הצפירה .צפון מערב לצומת כביש  652ו– .650רחוב
הצפירה ,שכונת קדמת פרדס חנה .גושים וחלקות :גוש,10104 :
חלקה במלואה.87 :

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 353-0075796
שם התכנית :פארק תעשייה צפוני אור עקיבא,
תוספת תכלית לאולמות אירועים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית חיפה
ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון מופקדת
תכנית מפורטת מס'  ,353-0075796שינוי לתכניות ש /490 /א/
בת ,ש ,1313 /ש /490 /בת.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור עקיבא .בין כביש
 2במערב לבין נחל עדה במזרח .בין מועצה אזורית חוף הכרמל
בצפון לבין רח' דוד אלעזר באור עקיבא בדרום .גושים וחלקות:
גוש בשלמות .10618 :גוש ,10200 :חלקות במלואן ,6 ,5 :חלקי
חלקות .7 ,4 :גוש ,10202 :חלקות במלואן,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 :
 ,70 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13חלקי חלקה .5 :גוש ,10526 :חלקי
חלקות .38 ,20 ,19 ,18 ,16 :גוש ,12611 :חלקי חלקות.92 ,91 :
מטרת התכנית :תוספת תכליות לשטח לתעשייה ומלאכה
כמוגדר בתכנית המאושרת בדבר האפשרות להקמת אולמות
אירועים בתחום האזורים המיועדים לתעסוקה ,מסחר ומלאכה.
עיקרי הוראות התכנית )1 :קביעת הוראות בדבר אפשרות
הקמת אולמות אירועים בתחום תכניות מאושרות ש/בת490/
ו–ש/בת490/א )2 .ניתן להקים אולמות אירועים בשטח
המגרשים שנקבעו בתכניות המאושרות תוך ניצול ושימוש
בזכויות הבנייה הקיימות בתכניות ובהתאם להם.
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מרחב תכנון מקומי שומרון

מטרת התכנית :שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי לשטח
מגורים א'.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע משטח למבני
ציבור לשטח מגורים א' .ב .הקטנת קווי בנייה לפי המסומן
בתשריט .ג .קביעת הוראות לתכנית זו לפי התכנית החלה על
השטח ש.805 /
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/03/2011ובילקוט הפרסומים  ,6222התשע"א ,עמ' ,3587
בתאריך .10/04/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,33095
טל'  ,04-8633455וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שומרון ,רח' המייסדים  ,54זכרון יעקב  ,30950טל' ,04-6305522
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
יוסף משלב
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

מחוז המרכז
מרחבי תכנון מקומים נס ציונה ,רמלה ,מודיעין-מכבים-
רעות ,גזר ,מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' מח273 /
שם התכנית :מסילת ברזל ראשונים-ענבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדות המקומיות
לתכנון ולבנייה נס ציונה ,רמלה ,מודיעין-מכבים-רעות ,גזר,
מצפה אפק מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' מח ,273 /שינוי
לתכניות מד ,2020 /מד ,8 /מד ,21 /מד ,20 /כפיפות לתכניות
תממ /6 /3 /ה ,תממ /6 /3 /א ,תממ /6 /3 /ב ,תמא /16 /23 /א/
 ,1תמא /א ,2 /12 /תמא /31 /א.2 /12 /
שטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הקטע שבין תחנת
ראשונים ותחנת פאתי מודיעין .גושים וחלקות :גוש,3634 :
חלקי חלקות .52 ,27 - 23 :גוש ,3635 :חלקות במלואן,22 - 19 :
 ,24חלקי חלקות .29 ,26 ,25 ,23 ,18 ,17 ,3 - 1 :גוש ,3636 :חלקי
חלקות .42 ,39 ,33 ,23 ,20 - 18 ,10 ,8 :גוש ,3784 :חלקי חלקה:
 .6גוש ,3785 :חלקי חלקה .18 :גוש ,4358 :חלקי חלקות23 ,5 :
  .72 ,29 ,25גוש ,4367 :חלקי חלקות.60 ,57 ,55 ,34 ,26 ,24 ,22 :גוש ,4380 :חלקי חלקות .8 ,6 ,3 ,2 :גוש ,4391 :חלקי חלקה.62 :
גוש ,4632 :חלקי חלקות .115 ,114 ,111 - 98 :גוש ,4633 :חלקי
חלקות,80 ,77 - 75 ,73 - 68 ,65 ,64 ,62 ,60 - 56 ,54 - 50 ,1 :
 .116 ,112 ,89 - 86 ,84 ,83 ,81גוש ,4640 :חלקי חלקות,128 ,124 :
 .169 ,164 ,139 - 134גוש ,4642 :חלקי חלקות,58 - 50 ,44 :
,147 ,133 - 126 ,123 ,122 ,115 ,113 - 78 ,76 ,75 ,72 - 69 ,67 ,66
 .191 ,184 ,181 ,161 - 152גוש ,4648 :חלקי חלקות,28 - 25 :
 .90גוש ,4676 :חלקי חלקות .8 ,2 :גוש ,4677 :חלקי חלקות,2 :
 .36 ,6 - 4גוש ,4680 :חלקי חלקה .32 :גוש ,4722 :חלקי חלקות:
 .11 ,10גוש ,4723 :חלקי חלקות .18 ,12 ,10 - 8 :גוש,4724 :
חלקי חלקות .6 ,3 :גוש ,4734 :חלקי חלקות.19 ,16 - 13 ,6 - 4 :
גוש ,4742 :חלקי חלקות .40 ,37 ,3 ,1 :גוש ,4743 :חלקי חלקות:
 .27 ,21 ,3גוש ,4771 :חלקי חלקה .4 :גוש ,4772 :חלקי חלקות:
 .37 ,36 ,34 ,3גוש ,5108 :חלקי חלקות .27 ,21 ,20 :גוש,5113 :
חלקי חלקות .6 - 4 :גוש ,5932 :חלקי חלקה .52 :גוש ,5936 :חלקי
חלקות .17 ,16 :גוש ,5937 :חלקי חלקה .32 :גוש ,5938 :חלקי
חלקה.51 :
מטרת התכנית :קביעת מסגרת תכנונית להקמת מסילות
ברזל ברצועה הקיימת בין מסלולי כביש מס'  431לצורך חיבור
מסילתי מתחנת ראשונים לתחנת פאתי מודיעין ,כולל חיבורים
אל רחובות ,ירושלים ורג"מ ,וכן הקמת תחנת נוסעים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :ייעוד שטחים למסילת הברזל,
למפגש דרך /מסילה .2 .שינוי ייעודי קרקע משטחים בייעוד
דרך ,חקלאי ,ונחל למסילת ברזל .3 .קביעת הוראות והטלת
מגבלות בנייה ופיתוח על שטחים הסמוכים למסילה המוצעת.
 .4קביעת הוראות לענין שינוי תוואי דרכים ,הסדרת דרכים
חקלאיות ומעברים חקלאיים .5 .הסדרת מפגש דרך/מסילה
בהתאם להחלטת ועדת מפגשים .6 .לייעד שטחים בתחום
התכנית להסדרת ניקוז ולטיפול נופי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט
של משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08-9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נס ציונה ,רח' הבנים  ,9נס ציונה
 ,70400טל'  ,08-9383810ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמלה ,רח' מבצע משה  ,9רמלה ,ולמשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות ,רח' דם
המכבים  ,1מודיעין-מכבים-רעות ,טל'  ,08-9726045ולמשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גזר ,בית חשמונאי ,99789
טל'  ,08-9274040ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מצפה אפק ,רח' גליס  ,9פתח תקוה  ,49277טל' .03-9302051
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי גבעת שמואל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ממ3180 /
שם התכנית :הגדלת שטח בנייה לחדרים בגג
בגבעת שמואל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעת שמואל מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס'
ממ ,3180 /שינוי לתכניות ממ ,950 /ממ ,1002 /כפיפות לתכנית
תמא.2 /4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת שמואל .גושים
וחלקות :גוש ,6185 :חלקות במלואן,21 - 17 ,15 - 13 ,10 :
,164 ,161 ,160 ,155 - 152 ,149 - 144 ,130 ,129 ,100 - 98
,220 ,218 ,213 - 193 ,191 - 189 ,187 ,186 ,178 ,177 ,171 - 168
,262 ,260 ,259 ,257 ,255 ,253 ,250 ,246 ,244 - 240 ,236 - 224
 ,368 - 318 ,316 - 264חלקי חלקות.173 ,139 ,92 ,11 ,6 :
גוש ,6189 :חלקות במלואן,107 - 97 ,77 - 63 ,61 - 48 ,24 :
,261 - 196 ,194 - 192 ,186 - 141 ,139 - 137 ,135 ,116 - 111
,449 - 438 ,432 - 423 ,328 ,326 ,321 - 317 ,276 - 268 ,264 ,263
,530 ,524 ,519 - 479 ,476 - 473 ,469 - 463 ,462 ,459 ,454 ,453
,706 ,705 ,702 ,670 - 647 ,641 - 555 ,553 - 541 ,534 - 532
,757 ,756 ,753 ,752 ,749 ,745 ,741 ,737 ,733 ,732 ,718 ,715 ,710
,810 ,808 ,806 - 798 ,786 ,784 ,782 ,779 ,778 ,776 ,771 - 767
- 837 ,835 ,834 ,829 - 825 ,823 ,821 ,818 - 816 ,814 - 812
,959 ,958 ,956 - 954 ,952 - 906 ,899 - 870 ,867 ,855 ,849 ,840
1018 ,1009 - 1003 ,1001 - 994 ,992 ,991 ,989 - 974 ,972 ,970
 ,1060 - 1058 ,1056 - 1053 ,1051 - 1034 ,1031 ,1029 ,1026 ,1131 - 1118 ,1105 - 1103חלקי חלקות,707 ,704 ,701 ,316 :
,744 ,740 ,736 ,735 ,728 ,725 ,722 ,720 ,717 ,714 ,712 ,709
 .754 ,748גוש ,6191 :חלקות במלואן,58 - 22 ,18 ,17 ,15 - 13 :
 ,68 - 61חלקי חלקות .19 ,5 ,2 :גוש ,6193 :חלקה במלואה,473 :
חלקי חלקה .472 :גוש ,6368 :חלקות במלואן,160 - 135 ,51 ,3 :
 ,332 - 287 ,285חלקי חלקה .45 :גוש ,6369 :חלקות במלואן:
 .288 - 9גוש ,6392 :חלקות במלואן.252 - 3 :
מטרת התכנית :הגדלת שטח הבנייה על הגגות עד 45
ליח"ד בקומה עליונה ,בבנייה רוויה ובבנייה צמודת קרקע.
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עיקרי הוראות התכנית :הגדלת השטח המותר לבנייה
למגורים על הגג עד ל– 45מ"ר ליח"ד בבנייה רווייה ובבנייה
צמודת קרקע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט
של משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל 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 המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08-9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה גבעת שמואל ,רח' גוש עציון ,11
גבעת שמואל ,טל' .03-7266847
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
רות יוסף
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 889508/1מזרחי שרה

 15/05/2011מזרחי עזרא

 889579/1יששכר גלעד

 22/03/2012יששכר ראובן

 889768/1כחילה אברהם

 24/03/2012כחילה רענן

 890151/1אפרתי אלן שלום  24/08/1993דרעי אילנה
 890421/1סעדיאן אברהם

 11/01/2012סעדיאן שמסי

 890467/1הלר פני

 31/01/1993הלר אברהם

 890556/1גוטקוביץ אברהם  05/04/2012גוטקוביץ בסיה
רפאל

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

 892058/1סולימן שדרה

שם המבקש

 25/01/2012בן אהרון אברהם

י"ג בסיון התשע"ב ( 3ביוני )2012
                                              משה ביטון ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 889262/1שמלי שרה

 17/03/2012שמלי גרשון

 889310/1חלואה אטואל

 08/01/2012שינברג אסתר

 889403/1חזום יחזקאל

 14/03/2012חזום אלפרד

 889414/1דון מרים שרה

 03/03/2012פדיוק קרן

 889434/1שוורץ מלבינה

 28/10/2010שוורץ דורון

 889479/1ארזי חיים

 09/03/2012גרינברג הלה

 889686/1אילוז מזלה ז'קלין  07/04/2011טרבלסי מלכה
 889539/1חיים סילביה

 21/02/2012חיים ראובן

 889491/1קריאף מחה

 26/12/2011כדורי מירה מראי

 889549/1קינת שרה

 20/02/2012קינת יוסף

 889719/1בבג'נוב תמרה

 12/02/2012אלישייב
אלכסנדר

 889743/1בן דוד סימי

 30/10/2011אביטבול מלכה

 889857/1טננבוים חיים

 04/10/2006טננבאום מלך

 889864/1טננבוים איטה

 07/02/2012טננבאום מלך

 890399/1גדאע מזלי

 26/01/2012עבדה רינה

 890039/1ויזל חנה זהבה

 16/09/2010ויזל יחיאל

 889997/1תנעמי עזרא

 30/12/2011תנעמי איתן

 890294/1יערי אוריאל

 31/01/2011אגמון נרקיס

 889897/1חרפוט ריה

 08/03/1962שחר שלמה

 890075/1ויזל שמואל

 24/08/2011ויזל אברהם חיים

 890106/1מזרחי רחמים

 07/05/2008מזרחי דינה

 891093/1נובוסלסקי שרה

 03/11/2009נובוסלסקי יהודה

 890133/1לוגסי אלי

 12/01/2012לוגסי שרה

 891339/1ראוכברגר יוסף

 17/05/2009ראוכברגר תמר
בלומה

 890145/1גולדברג אליעזר

 13/01/2012גולדברג יעקב

 891432/1שלומי ראובן

 25/03/2012זיוי עינת

 891464/1ביצ’צ’ו ריקה

 20/03/2012ביצ’אצו פלומבה

 890828/1גולדשטיין רפאל  19/10/2007גולדשטין זאב
 -תינוק

 890147/1ברסלבסקי ריבקה  07/02/2012רביד שושנה
 890158/1פינץ וויולט

 02/02/2012פינץ יוסף מרדכי

 891516/1בן-איון דוד

 01/03/2012אלון אסתר

 890255/1כהן ויקטור

 27/10/1997כהן עזרא

 892035/1איזנר בנימין

 28/10/2011איזנר שרה אסתר
פערל

 890268/1כהן ויקטוריה

 15/01/2012כהן עזרא

 890284/1כהנה ברכה

 892049/1אוחיון רחל

 29/05/2011נקש אילנה

 13/03/2012כהנה יצחק
אייזיק
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ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 890322/1שהרבני חביבה

 03/07/2011שני עוז

 891495/1רומנו רבקה

 04/03/2012בכור מרגלית

 890333/1שהרבני יעקב

 17/02/2001שני עוז

 891510/1בודגוף דינה

 21/06/2009מרומי אירית

 891363/1פינר יעקב

 07/06/2009פינר יוכבד

 891519/1בודגוף יום טוב

 09/03/2012מרומי אירית

 891058/1ויצמן יעקב

 02/03/2012ויצמן הנרי

 891523/1ברודי בריאן

 28/03/2012ברודי צביה

 890730/1סעדיה משה

 30/01/2011סעדיה אברהם

 891550/1דוידוביץ צרקא

 27/03/2012דוידוביץ עמרם

 891182/1גרץ רינה

 14/03/2012ברמן אסתר

 891608/1איכנבאום דליה

 02/03/2010כתובים סיון

 890521/1עובדיה משיח

 20/02/2012עובדיה חיים
ישראל

 891726/1שלוסברג מרלגית  12/02/2010אהרון יהודית

 890415/1שפיר ויקטוריה

 29/03/2011קוסטיוקובסקי
לריסה

 890420/1רז אירית

 18/03/2012רז הדר

 890462/1קדם שולה

 21/02/2012קדם קרן

 890565/1כהן מוטי

 09/03/2012כהן יובל אהוד

 890685/1ציק מרגיט

 26/01/2012ציק יוכבד הלגה

 890691/2וויינברג הרש

 12/03/2012וינברג דורון

 890754/1סעדיה חנה

 06/01/1999סעדיה אברהם

 890763/1ברקוביץ שושנה

 14/03/2012ברקוביץ מיקי

 891737/1זולטן אליזבטה

 25/01/2012זולטן אורי

 891802/1שטיירמן גיזי

 01/03/2012שוט לאה

 891813/1שטיירמן משה

 20/05/1994שוט לאה

 891976/1שבתאי זבולון
שלמה

 27/02/2012שבתאי-זבולון
נורית

 891986/1שרעבי צבי

 14/04/2012שרעבי יואל

 892006/1קוטר ליזה

 29/02/2012קוטר מרים

 892157/1דזיבינסקי אפרים  18/06/2001סנדרוביץ שרה
 892204/1דזיבינסקי מלכה  17/04/2012סנדרוביץ שרה
 892188/1שטרקר חנן

 28/02/2012שטרקר ניצה

 892208/1שנספור דוידי
יוכבד

 15/03/2012שנספור דוידי
שרה
 04/01/2008צלקוביץ מינה
 02/04/2012אזולאי יוסף

 890829/1דסלר שרה

 11/03/2012דסלר שמחה

 890883/1רפנברג הלנה

 02/01/2012רפנברג יואל

 890897/1ליפרמן צביה

 07/02/2012ליפרמן חנוך

 892248/1זיידמן אנה

 890908/1אומנסקי ראיסה

 04/03/2006קזנוב דיאנה

 892315/1אזולאי אסתר

 890942/1פרוכטר זלמן

 01/04/2005וייס סוסיה רבקה

י"ג בסיון התשע"ב ( 3ביוני )2012

 890961/1פרוכטר אטלקה

 04/02/2012וייס סוסיה רבקה

 890972/1אולמן יצחק

 08/06/2007אולמן מיכאל

 890991/1אולמן ורה

 18/03/2012אולמן מיכאל

 890995/1שרת דב

 25/12/2011שרת טיטה

 891036/1ביננשטוק שמואל  26/03/2012ביננשטוק לירן
יוסף
אברהם
 891056/1דלל משה

 29/08/2001דלל נדיה

 891077/1ציון מזל

 14/03/2012אהרון אסתר

 891090/1בכר רנה

 11/08/2007גולדנברג דינה

 891102/1בכר יעקב

 11/03/2012גולדנברג דינה

 891376/1פינר מריה

 17/05/2010פינר יוכבד

 891395/1ביבי פואד

 09/04/2010ביבי עובדיה

 891413/1שטרקשל ונדה

 01/04/2012שטרקשל מרית

 891460/1טייב ראמי

 24/01/2012טייב עמוס

 891490/1רוזן רחל

 12/04/2012קשתי טובה

 891969/1אדלמן רבקה

 17/03/2012אלמקיאס זהבה

 891623/1איכנבאום ברוך

 10/03/2012כתובים סיון

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

רפאל כהן ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 206708/2יוסף אסתר

 12/04/2012צבי שמואל

 889319/1אילוז שרה

 17/01/2012אילוז מוריס

 889327/1מועלם משה
גורגיה

 04/04/2008סימון רינה רותי

 889330/1מועלם משה דוד  30/06/1982סימון רינה רותי
 889678/1פישר יחיאל

 26/09/2010פישר פניה

 889692/1גולדנברג אבנר

 23/03/2012גולדנברג אריה

 889904/1מוכתר מרגלית

 26/03/2012מוכתר אביחי

 890053/1טלמור אריה

 08/03/2012טלמור דפנה

 890241/1רוזנטל סורי

 18/02/2012רוזנטל מנשה
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מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

שם המבקש

 890244/1רוזנטל נפתלי

 15/05/2008רוזנטל מנשה

 890353/1וולף שלמה

 20/07/1993וולף אורי

 890357/1פורר יטה

 23/01/2012מרטון עליזה

 890623/1קרשנבאום זאב

 15/03/2012שביט קרשנבאום
אביטל

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

 889261/1ספיווק חנה

תאריך
פטירה

שם המבקש

 25/02/2012צוקרמן סבטלנה

 890656/1מרום אליעזר

 08/02/2012בציר הדס

 889281/1זמן אליהו

 28/02/2011זמן שוהם

 890806/1בן שושן מיכה

 11/03/2012בן-שושן רמי
הראל

 889302/1פזרקר מזל

 22/02/2012פזרקר יהושוע

 889314/1דוד אליעזר

 08/02/2012דוד שרה

 891074/1מלמד יונה
)(חממה

 25/03/2012בן ציון אילנה

 889418/1פיקר אננה חנה

 15/02/2012פיקר יעקב

 889475/1טלקר לילי

 29/06/2011דוד סימה

 891356/1קבריט הנרי

 27/01/2012קבריט אודיה
כרמלה

 890918/1דרוויש יהודה

 20/03/2012דרור תקוה

 891031/1בישן נגיב

 22/02/2012בישן נזימה

 891215/1דוד שמחה

 28/02/2012לוי ענת

 891284/1עוקשי שרה

 09/02/2012עוקשי דניאל

 891381/1אהרונוביץ חיים

 17/10/1989אהרונוביץ יואב

 891394/1אהרונוביץ רחל

 02/04/2010אהרונוביץ יואב

 891778/2שאתי אברהם

 10/03/2001שאתי גמילה יפה

 891878/1קליין חוה שרה

 26/03/2012רוסלר פנינה

 891888/1קליין משה

 20/03/1996רוסלר פנינה

 891926/1גורפונקל משה

 24/03/2012גנדמן אלאונורה

י"ג בסיון התשע"ב ( 3ביוני )2012
                                               משה הלוי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות

 889802/1מונדריאני אלברט  23/03/2012מונדריאנו אלה
35040/2

ראובן יהודית

 889563/1רודשטיין בוריס
 889624/1מטוסוב אולגה

 30/01/2012מטוסוב ראיסה

 889767/1גולדשטיין פאני

 05/02/2012ניקוארה ברנדטה

 889790/1גפן דבורה צירל

 17/03/2012גפן יוסף

 890122/1רשקובסקי בת
שבע

 08/03/2012לרנר ריבה

 890327/1מרשק לאוניד

 13/02/2010מרשק פולינה

 890564/1סבג חנניה

 20/03/2012סבג זקלין

 890713/1שמלאשוילי שם
טוב

 04/03/2012שמלאשוילי לאה

 890724/1בכר מרדכי

 10/07/1992בכר עודד

 890930/1וושצ’ינסקי רוזה

 19/07/1999פבלוצ’קוב אירינה

 891492/1בורן מירי

 19/02/2012עדיקה גל

 891368/1אופנהיים טובי

 17/02/2010אופנהיים מרדכי
זאב

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 889562/1אוחנה שפרה

 20/03/2012און יגאל

 889722/1גריסריו ברקו

 30/04/2011חבר אדלה

 890239/1מראד אהובה

 30/03/2011מזרחי אושרה

 890517/1סימון רוזה

 06/02/2012סיון דב

 890801/1גוזלן אהרן

 03/02/2012גוזלן פני

 891902/1עברו אורנה

 15/03/2012עברו רוני

 892109/1מוגילבסקי משה

 22/03/2012מוגילבסקי טובה

 19/09/1999מאסיל אליזבט
 13/04/2011רודשטיין מיכאל

 891515/1לימור דורית

 02/03/2012לימור אריה

 891035/1אברזל נאטלי

 31/03/2012ורד גמל גיזלה

 891049/1לויטס תמרה

 07/04/2007לויטס סבטלנה

 891054/1לויטס אברהם

 20/02/2010לויטס סבטלנה

 891287/1כהן קורן

 27/02/2012כהן חנה

 891361/1מירן יצחק

 31/10/2011לוי נטלי רבקה

 891848/1קדוש אלברט

 02/03/2012קדוש גיזל

 891873/1רוזמרין חיים

 18/03/2012רוזמרין דוד

 891960/1פרוקופץ צילה

 21/03/2012נודלמן בלה

 892003/1וינברג מלכי
מילדרד

 24/02/2012זילברברג שרה
צירל

י"ג בסיון התשע"ב ( 3ביוני )2012
                                             חנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי
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ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 892195/1שיפרין פרידה

 25/03/2012שיפרין איזבלה

 892232/1עמיר רפאל

 19/03/2012עמיר יפה

י"ג בסיון התשע"ב ( 3ביוני )2012
                                                ניסים דרי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 891415/1שמיר אליעזר
יעקב

 10/01/2012שברין רות

 891632/1חלובה עבדאלה

 06/06/2005חלובה מרים

 125440/2חלובה סלימה

 02/08/2010חלובה מרים

 891996/1אלפסי אלי

 24/01/2012אלפסי עליזה

 892155/1דהן מאיר

 16/11/2001דהן שמעון

 892326/1אלוני חיים

 06/10/1990אלוני יאיר

י"ג בסיון התשע"ב ( 3ביוני )2012
                                              יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

שם המבקש

 889562/1אוחנה שפרה

 20/03/2012און יגאל

 889722/1גריסריו ברקו

 30/04/2011חבר אדלה

 890239/1מראד אהובה

 30/03/2011מזרחי אושרה

 890517/1סימון רוזה

 06/02/2012סיון דב

 890801/1גוזלן אהרן

 03/02/2012גוזלן פני

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 891902/1עברו אורנה

 15/03/2012עברו רוני

 464666/2שכטמן אולג ז”ל

 16/05/2006רוגול אדליה

 892109/1מוגילבסקי משה

 22/03/2012מוגילבסקי טובה

 891907/1נחמני יוסף

 22/03/2012נחמני קולט-מרים

 895661/1שני מרדכי

 23/11/2011שינה מירה

 893417/1ברוסטינוב אלה

 29/03/2012ברוסטינוב לאוניד

 895562/1אביקסיס לוי

 03/04/2012אבוקסיס פנחס

י"ג בסיון התשע"ב ( 3ביוני )2012
                                              שלמה דידי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע

 896232/1פינקלשטיין ורדה  30/04/2012פינקלשטיין אלק

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 896846/1צופי יצחק

 18/04/2012דיין שמחה

 896932/1שחר משה

 05/04/2012שחר מרים

 896980/1ישראלי רוזלין

 28/02/2012הנדלר דבורה
מלכה

 897194/1מיסקין רפאל

 01/04/2012סולודקי דורה

 889317/1באשרי שיטרית
רונית

 24/02/2012שיטרית בן מאיר

 889393/1גונטובניק בתיה

 31/01/2012רפאלי גלינה

י"ג בסיון התשע"ב ( 3ביוני )2012

 889406/1קנאוקר ירון

 14/03/2012קנאוקר ארנון

                                              צבי מוראד ,המזכיר הראשי

 889504/1בן גיגי יוסף

 25/02/2012בן גיגי שמעון
חיים

 889794/1שוקרון פרלה

 06/12/2011שוקרון רחמים

 890504/1בוגנים פליקס

 18/01/2010בוגנים מסעודי

 890543/1זאידפודים ראיסה  21/11/2005זאידפודים מיכאל
 890830/1נחום ז’ררד

 20/03/2012נחום סימון

 890992/1שעבי אורי

 11/03/2012שעבי עליזה

 891335/1אפללו חביבה

 03/12/2004אפללו ניסים

 891388/1סולומון בטחה

 08/04/2012מספן חנה

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
דסקו סחר בע"מ
(ח"פ )51-265929-3
(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  ,15.7.2012בשעה  ,18.00ברח' ביאליק  ,18בת
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ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

רח' גיבורי ישראל  ,5נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה אלקריאף ,עו"ד ,מפרק

אורי פרידלנדר ,מפרק

אמירת נאורייזום והנדסה בע"מ

זנטריקס תקשורת בע"מ

(ח"פ )51-335034-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-283861-6
(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  ,15.7.2012בשעה  ,10.00במשרד עו"ד איזמן,
כספי ,שחר ,רח' סמילנסקי  ,4קומה  ,4נתניה ,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  ,31.7.2012בשעה  ,10.30במשרדי החברה,
רח' גיבורי ישראל  ,5נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי פרידלנדר ,מפרק

אברהם איזמן ,עו"ד ,מפרק

דרך המשי ניהול מועדוני לקוחות בע"מ
(ח"פ )51-420352-0
(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  ,25.7.2012בשעה  ,10.00ברח' ריב"ל  ,7תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

א.ס .דיור ובניין הצפון בע"מ
(ח"פ )51-277031-4
(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  ,31.7.2012בשעה  ,10.00ברח' צפרירים ,37
נופית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי גל ,מפרק

מרק וולפסון ,מפרק

חץ א.א .שיווק ,פרסום והפקה בע"מ

ת.מ.ק.א .בע"מ
(ח"פ )51-044395-5
(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  ,31.7.2012בשעה  ,16.00ברח' שיפר  ,6חולון ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-338312-5
(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  ,8.8.2012בשעה  ,14.00ברח' נחלת יצחק 18ב ,תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי אדרי ,מפרק

טובה שומר ,מפרקת

אלקיים ושות' סחר בינלאומי בע"מ
פי .אס .אנרטרוניקס בע"מ
(ח"פ )51-160984-4
(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  ,31.7.2012בשעה  ,10.30במשרדי החברה,
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(ח"פ )51-265194-4
(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  ,30.5.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון אדירי ,מרח'

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

ויצמן  ,2בית אמות השקעות ,תל אביב ,טל'  ,03-6932807למפרק
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  ,30.9.2012בשעה
 ,9.00במשרדי 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.
דורון אדירי ,עו"ד ,מפרק

דריבן שרותי אבטחה בע"מ
(ח"פ )51-322308-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.5.2010התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יונתן חטר-ישי,
מרח' משעול גיל  ,7כפר סבא ,טל'  ,050-4895558למפרק 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  ,7.10.2012בשעה
 ,16.00במשרדי 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.
יונתן חטר-ישי ,עו"ד ,מפרק

פולק ,מטלון ושות' ,רח' יצחק שדה  ,17תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אבנר סטפק ,מפרק

י.א.ק.כ .אלקטרוניקה בע"מ
(ח"פ )51-248348-8
(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  ,2.8.2012בשעה  ,16.30ברח' הסיבים  ,13פתח
תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אילן חלמיש ,עו"ד ,מפרק

אביטל ושות' מכון תערובת בע"מ
(ח"פ )51-227554-6
(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  ,2.8.2012בשעה  ,16.15ברח' הסיבים  ,13פתח
תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אילן חלמיש ,עו"ד ,מפרק

רנטו לוצ'י בע"מ

ח.ו.ד הבונים בע"מ

(ח"פ )51-412613-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-213379-4
(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  ,24.7.2012בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' חבצלת
החוף  ,22/12נתניה  ,42490לשם 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  ,2.8.2012בשעה  ,16.00ברח' הסיבים  ,13פתח
תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל וסטרמן ,מפרק

אילן חלמיש ,עו"ד ,מפרק

מאור פנסיה וגמל בע"מ

מקלדת אנטרפרייזס בע"מ

(ח"פ )51-435991-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-246690-5
(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  ,29.7.2012בשעה  ,12.00אצל משרד עמית,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.8.2012בשעה  ,16.30במשרד המפרק ,רח'
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דורות ראשונים  ,1ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ריצ'ארד ארן ,עו"ד ,מפרק

יעקב סולן ,מפרק

דנה עיצוב השן בע"מ

א.ש.ת.ב .ניהול ועבודות בניה בע"מ

(ח"פ )51-188605-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-391350-9
(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  ,8.8.2012בשעה  ,9.00ברח' הצנחנים  ,6גבעתיים,
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  ,8.8.2012בשעה  ,9.00ברח' הארז  ,39אור
יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב שטיינר ,מפרק

אלי שלום ,מפרק

סולן יזום עסקי והשקעות ( )1998בע"מ

דוקא בע"מ

(ח"פ )51-267808-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-143711-3
(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  ,8.8.2012בשעה  ,9.00ברח' הדקל  ,30ניר
צבי ,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  ,8.8.2012בשעה  ,9.00ברח' הכ"ג  ,70גבעתיים,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

יעקב סולן ,מפרק

רפי לוי ,מפרק

סולן טלקום ( )1993בע"מ

סולן אפיקים חדשים ( )1998בע"מ

(ח"פ )51-185286-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-267804-6
(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  ,8.8.2012בשעה  ,9.00ברח' הדקל  ,30ניר
צבי ,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  ,8.8.2012בשעה  ,9.00ברח' הדקל  ,30ניר
צבי ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב סולן ,מפרק

יעקב סולן ,מפרק

סולן שרותי תקשורת ( )1990בע"מ

א.ש דיאגנוסטיקאר ( )2009בע"מ

(ח"פ )51-152360-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-424249-4
(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  ,8.8.2012בשעה  ,9.00ברח' הדקל  ,30ניר

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.8.2012בשעה  ,9.00ברח' שמעיה  ,28אלעד ,לשם
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ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מזל טוב קפון ,מפרק

לשכת מסחר ישראל-תאילנד
(ח"פ )51-259942-4
(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  ,15.8.2012בשעה  ,10.00בשד' המגינים
 ,64חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גן מונה בע"מ
(ח"פ )51-391832-6
(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  ,8.5.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יובל שמש,
ת"ז  ,027170901מרח' סוקולוב  ,78ת"ד  ,5665הרצליה ,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.
יובל שמש ,רו"ח ,מפרק

מריאנה גיזונטרמן ,עו"ד ,מפרקת

או .ווי .או סופט איי סי פי בע"מ
גדעון שמי בע"מ
(ח"פ )51-128560-3
(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  ,2.9.2012בשעה  ,9.00ברח' פארק תעשייה
בר לב ,מפעל אסטרון ,משגב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ראובן חייקין ,עו"ד ,מפרק

ר.א .עמרם בע"מ
(ח"פ )51-399819-5
(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  ,15.4.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבשלום עמרם ,ת"ז
 ,053458006מרח' חרמון  ,8ראש העין ,טל'  ,054-2457024למפרק
החברה.

(ח"פ )51-278449-7
(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  ,23.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהרון שוורץ ,מרח'
השומר  ,4ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  45ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אהרון שוורץ ,עו"ד ,מפרק

קופלין בע"מ
(ח"פ )51-088847-2
(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  ,28.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרטין קופלין ,מרח' חט'
אלכסנדרוני  ,27/5רעננה  ,43337למפרק 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.

אבשלום עמרם ,מפרק

מרטין קופלין ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,
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ארקו תעשיות חשמל (נ.ע.מ ).בע"מ

מוניות שי לי נתניה ( )2003בע"מ

(ח"פ )51-266285-9
(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  ,29.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שירי לינד ,ממשרד
מ' פירון ושות' ,רח' אבא הלל סילבר  ,16רמת גן ,למפרקת
החברה.

(ח"פ )51-347830-5
(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  ,31.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלברט יוסף ,מרח' הרצל
 ,38נתניה ,למפרק 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.

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.
אלברט יוסף ,מפרק

שירי לינד ,עו"ד ,מפרקת

זלמן סטמבלר בע"מ
(ח"פ )51-184384-9
(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  ,29.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נחה אזימוב ,ת"ז
 ,036668796מ"ר  ,58285משכונת לוי יצחק ב'  ,910/4ת"ד ,747
כפר חב"ד  ,60840טל'  ,050-8765666למפרק 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.
נחה אזימוב ,עו"ד ,מפרק

פלאנט מיוזיק רקורדס בע"מ
(ח"פ )51-275087-8
(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  ,30.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן ליבוביץ ,מרח'
בלוך  ,48תל אביב ,טל'  ,03-5624456למפרק 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.
רונן ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק
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תובל ייעוץ וניהול פיננסי בע"מ
(ח"פ )51-074018-6
(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  ,30.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון קדם ,למפרק
החברה.
שמעון קדם ,מפרק

מגרית ניירות ערך ( )1984בע"מ
(ח"פ )51-102058-8
(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  ,30.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון קדם ,למפרק
החברה.
שמעון קדם ,מפרק

ישראל סוהיל גני המלך שלמה בע"מ
(ח"פ )51-315206-6
(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  ,25.5.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זכריה סוהיל ,ת"ז
 ,011526399מרח' בארי  ,37/7נתניה ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

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.
זכריה סוהיל ,מפרק

ישראל סוהיל גני המלך שלמה בע"מ
(ח"פ )51-315206-6
(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  ,31.7.2012בשעה  ,15.00ברח' בארי ,37/7
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
זכריה סוהיל ,מפרק

חן השקמה בע"מ
(ח"פ )51-346548-4
(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  ,30.4.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אחיקם אהרוני ,ת"ז
 ,55246722מרח' מטולה  ,20חולון ,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.
אחיקם אהרוני ,מפרק

חן השקמה בע"מ
(ח"פ )51-346548-4
(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  ,31.7.2012בשעה  ,12.00ברח' מטולה ,20
חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אחיקם אהרוני ,מפרק

ר.ק .אהרוני מפיצים בע"מ
(ח"פ )51-259166-0
(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  ,30.4.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אחיקם אהרוני ,ת"ז
 ,55246722מרח' מטולה  ,20חולון ,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.
אחיקם אהרוני ,מפרק

ר.ק .אהרוני מפיצים בע"מ
(ח"פ )51-259166-0
(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  ,31.7.2012בשעה  ,14.00ברח' מטולה ,20
חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אחיקם אהרוני ,מפרק

סטודיו ולדימיר בע"מ
(ח"פ )51-062971-0
(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  ,24.5.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולדימיר לדר ,ת"ז
 ,065026171מרח' שלמה המלך  ,52תל 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.
ולדימיר לדר ,מפרק

סטודיו ולדימיר בע"מ
(ח"פ )51-062971-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,
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הנ"ל תתכנס ביום  ,31.7.2012בשעה  ,16.00ברח' שלמה המלך
 ,52תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ולדימיר לדר ,מפרק

אלכס ומיכאל שיפוצים בע"מ
(ח"פ )51-200851-7
(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  ,30.4.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכס דרוז'נין ,ת"ז
 ,305870552מרח' הרקפת  ,1צורן ,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.
אלכס דרוז'נין ,מפרק

ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
שי פלטין ,מפרק

זימרה יבנה בע"מ
(ח"פ )51-173575-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.5.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלליה טיאר,
מרח' הדרור  ,36/23יבנה ,טל'  ,03-9435496 ,052-5260309למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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  ,6.9.2012בשעה
 ,12.00אצל 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.
גלליה טיאר ,מפרקת

אלכס ומיכאל שיפוצים בע"מ
(ח"פ )51-200851-7
(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  ,31.7.2012בשעה  ,17.00ברח' הרקפת ,1
צורן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלכס דרוז'נין ,מפרק

סקיוסופט בע"מ
(ח"פ )51-383377-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.5.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי פלטין ,ת"ז
 ,022709158טל'  ,03-6511899למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לכתובת המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.7.2012
בשעה  ,18.00אצל עו"ד הילה יעקב ,רח' מזא"ה 3א ,חולון ,58256
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
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פסגת א.ש.ד .אחזקות ושירותים בע"מ
(ח"פ )51-267263-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.5.2012התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אהרון שוורץ ,מרח' נחלת בנימין  ,72תל אביב ,טל' ,052-8632300
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לכתובת 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  ,10.9.2012בשעה
 ,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.
אהרון שוורץ ,עו"ד ,מפרק

החברה לקידום הבריאות ההוליסטית בישראל בע"מ
(ח"פ )51-429665-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.5.2012התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל שחם-גפני,
מרח' מארק שגאל  ,19חיפה ,טל'  ,054-6265350למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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  ,13.9.2012בשעה
 ,19.00אצל 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.
יעל שחם-גפני ,מפרקת

נועם  24-7בע"מ
(ח"פ )51-419556-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.5.2012התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל'
 ,03-6218222פקס'  ,03-6218200למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לכתובת 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  ,20.9.2012בשעה
 ,13.00אצל 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.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ליהיא ניהול והשקעות תפוז ( )2003בע"מ
(ח"פ )51-337798-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.5.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים וקנין ,מרח'
חנה סנש  ,3/12ת"ד  ,12199אזור  ,58010טל'  ,054-6590531למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לכתובת המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,22.9.2012בשעה
 ,17.00אצל 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.
חיים וקנין ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

משק יחיאלי בע"מ
(ח"פ )51-307987-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.5.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה יחיאלי,
מאלון הגליל  ,17920טל' ( 04-8147100אצל עו"ד זיו לאטי) ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לכתובת 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 ,23.9.2012
בשעה  ,10.00אצל עו"ד זיו לאטי ,שד' פלי"ם  ,6חיפה ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יהודה יחיאלי ,מפרק

שמיים כחולים  -אלומניום בע"מ
(ח"פ )51-360001-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.5.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר צדיק ,ת"ז
 ,028457521מרח' נחל דן  ,3אשדוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לכתובת 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 ,23.9.2012
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.
שחר צדיק ,מפרק

ברייט ווייב בי.סי .בע"מ
(ח"פ )51-457905-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.5.2012התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו ברק,
ת"ז  ,031751944טל'  ,04-8222029למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לכתובת 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 ,9.10.2012
בשעה  ,20.00בבית מס'  ,49הרחבה ,רמות מנשה ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
זיו ברק ,מפרק

חגי אופנועים  2006בע"מ
(ח"פ )51-389917-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.5.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגי צרפתי ,ת"ז
 ,057142382מרח' המרגנית  ,15רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לכתובת 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 ,10.10.2012
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
חגי צרפתי ,מפרק

חגי הדרכת אופנועים ( )2004בע"מ
(ח"פ )51-361490-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.5.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגי צרפתי ,ת"ז
 ,057142382מרח' המרגנית  ,15רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לכתובת 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 ,10.10.2012
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
חגי צרפתי ,מפרק
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בית  -רון פרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-363633-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.5.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום בר חן ,מרח'
לילית  ,28להבים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לכתובת 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 ,10.10.2012
בשעה  ,10.00אצל 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.
שלום בר חן ,מפרק

סנברד ישראל בע"מ
(ח"פ )51-066158-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.5.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים אלקלעי,
מרח' גולמב  ,7רמת השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לכתובת 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 ,10.10.2012
בשעה  ,10.00אצל 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.
ניסים אלקלעי ,מפרק

א.ד.פ .הפקות דפוס ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-276089-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.5.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם פרסקו,
מרח' ברקת  ,12חולון  ,58444טל'  ,03-5056471למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לכתובת המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.10.2012
בשעה  ,18.30במשרד עו"ד דוד בוצר ,רח' יקינטון  ,9מודיעין-
מכבים-רעות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם פרסקו ,מפרק

דסי'זין איידינג בע"מ
(ח"פ )51-388484-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.5.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד סטרימלינג,
מרח' אוסטרובסקי  ,20/10רעננה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לכתובת 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 ,21.11.2012
בשעה  ,12.00אצל 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.
דוד סטרימלינג ,מפרק

רכס טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
(ח"פ )51-423142-2
(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  ,8.8.2012בשעה  ,16.00במשרד המפרק,
רח' 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.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חיים פלמן ,רו"ח ,מפרק

מוסך בראל בע"מ
(ח"פ )51-258759-3
(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  ,1.4.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמנון הדרי ,מדרך
השרון  ,12ת"ד  ,5097כפר סבא  ,44150למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  45ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אמנון הדרי ,עו"ד ,מפרק

ה.א.ג'.י בע"מ
(ח"פ )51-261738-2
(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  ,2.4.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ששון שילה ,ת"ז
 ,053271011משד' יעלים  ,53באר 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.
ששון שילה ,מפרק

עופר בן יהודה ,עו"ד ,מפרק

חן  777בע"מ
סימפקס בינלאומי בע"מ
(ח"פ )51-378476-9
(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  ,6.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח חיים פלמן ,מרח'
המרד  ,25ת"ד  ,50505תל אביב  ,61504למפרק 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.

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

(ח"פ )51-446158-1
(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  ,15.4.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלמוג יצחק ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,129מגדל גרונר ,רמת גן ,טל'  ,03-7520696למפרק
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.
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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.

אלמוג יצחק ,עו"ד ,מפרק

אפרת חממי ,עו"ד ,מפרקת

אקטיב קום  2003בע"מ

קונסורט בע"מ

(ח"פ )51-344569-2
(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  ,19.4.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכסנדר שפיץ ,ת"ז
 ,016359762ממרכז עזריאלי  ,3קומה  ,29תל–אביב-יפו ,למפרק
החברה.

(ח"פ )51-369890-2
(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  ,16.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורי מייליס ,מרח' חרוב,
גבעון החדשה ,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  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יורי מייליס ,מפרק

אלכסנדר שפיץ ,מפרק

פיברטק תשתיות בע"מ
משכן נכסים הלל את אמנון בע"מ
(ח"פ )51-279121-1
(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  ,10.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמואל נגר ,מרח'
צה"ל  ,3ת"ד  ,750אשקלון ,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.

(ח"פ )51-346100-4
(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  ,17.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלום עברון ,ת"ז
 ,027456326מרח' החשמונאים  ,100תל 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.
שלום עברון ,עו"ד ,מפרק

שמואל נגר ,עו"ד ,מפרק

רפאל רוזנברג בע"מ
מצוינות עסקית בע"מ
(ח"פ )51-403233-3
(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  ,13.5.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אפרת חממי,
ת"ז  ,029322278מרח' אבא הלל סילבר  ,12רמת 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.
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(ח"פ )51-323167-0
(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  ,17.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל רוזנברג ,מרח' הזית
 ,1ת"ד  ,3291בית יהושע ,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.
רפאל רוזנברג ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

נוגנו בע"מ

תנודג ניהול בע"מ

(ח"פ )51-455384-1
(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  ,21.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אוהד פיילר ,מרח'
פלאוט  ,8רחובות ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-301789-7
(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  ,24.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל הרמן ,אצל
ש .פרידמן ושות' ,עורכי דין ,רח' ויצמן  ,2תל 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.
אוהד פיילר ,עו"ד ,מפרק

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.
גיל הרמן ,עו"ד ,מפרק

מכון פסיפס בע"מ
(ח"פ )51-394198-9
(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  ,24.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר גרוסמן ,מרח'
רמב"ן  ,31ירושלים ,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.
ניר גרוסמן ,עו"ד ,מפרק

ר.א.ד.ס .מדיה בע"מ
(ח"פ )51-392169-2
(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  ,24.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי אייזן ,מרח' רמב"ם ,45
חדרה ,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.
רועי אייזן ,מפרק

ז.צ.א יזום בע"מ
(ח"פ )51-325943-2
(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  ,24.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר גרוסמן ,מרח'
רמב"ן  ,31ירושלים ,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.
ניר גרוסמן ,עו"ד ,מפרק

י.ת.ד .דוברת אחזקות ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-283951-5
(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  ,28.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זהר אוזדין ,מרח'
דניאל פריש  ,3תל 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.
זהר אוזדין ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,
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ויגי יזמות והשקעות בע"מ

בארומדי בע"מ

(ח"פ )51-289601-0
(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  ,28.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל ויגיסר ,מרח' הבנים
 ,46/10הרצליה  ,46379למפרק החברה.

(ח"פ )51-370449-4
(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  ,28.5.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנית פורטמן ,ת"ז
 ,305998551מצומת אבא הלל ,אזור תעשייה צפוני ,אשקלון
 ,78172למפרקת 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.
שמואל ויגיסר ,מפרק

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.
אנית פורטמן ,מפרקת

מי קיור בע"מ

ד"ר מ .ריכטר בע"מ

(ח"פ )51-361456-0
(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  ,28.5.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנית פורטמן ,ת"ז
 ,305998551מצומת אבא הלל ,אזור תעשייה צפוני ,אשקלון
 ,78172למפרקת החברה.

(ח"פ )51-326592-6
(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  ,29.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ניר רויט ,מרח'
המתכת  ,2חדרה ,למפרק 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.

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.

אנית פורטמן ,מפרקת

ניר רויט ,רו"ח ,מפרק

רפרומד בע"מ

ירדן ש.ב .השקעות ותשתיות בע"מ

(ח"פ )51-350864-8
(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  ,28.5.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנית פורטמן ,ת"ז
 ,305998551מצומת אבא הלל ,אזור תעשייה צפוני ,אשקלון
 ,78172למפרקת החברה.

(ח"פ )51-463059-9
(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  ,31.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דני מריאן ,מרח' העבודה
 ,23בנימינה ,טל'  ,03-7161617פקס'  ,04-6288670למפרק
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.

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.

אנית פורטמן ,מפרקת

דני מריאן ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

חברת הניהול של אינומד  -מרכז היזמות למכשור
רפואי בע"מ
(ח"פ )51-273904-6
(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  ,20.5.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה קליש ,ת"ז
 ,051247526למפרק החברה.
שלמה קליש ,מפרק

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.4.2012התקבלה 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.
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.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

קויבסקי משה בע"מ
אתרוג ירוק יבוא ושווק בע"מ
(ח"פ )51-319858-0
(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  ,1.4.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אלי רואש ,מרח'
המגינים  ,56חיפה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-060894-6
(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  ,29.4.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שלמה אשכנזי,
מרח' נחלת יצחק  ,8תל אביב  ,67448טל'  ,03-5621832למפרק
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 המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלי רואש ,רו"ח ,מפרק

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

אלסטון מד בע"מ
(ח"פ )51-427936-3
(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  ,12.4.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל אורן ,ת"ז
 ,029069093מ"ר  ,27292מדרך השלום  ,53מגדל הורד ,קומה ,20
גבעתיים ,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.

שלמה אשכנזי ,רו"ח ,מפרק

דוד אפרתי יוזמות ( )1994בע"מ
(ח"פ )51-207323-0
(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  ,30.4.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד אפרתי ,ת"ז ,51761690
מרח' יוסף הדר  ,5כפר סבא ,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 אפרתי ,מפרק

אייל אורן ,עו"ד ,מפרק

אדם לאדם  -גישור ויישוב סכסוכים בע"מ
(ח"פ )51-326830-0
(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

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

אדם ונירה בע"מ
(ח"פ )51-200441-7
(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
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.4.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פז מוזר ,מרח' הנמל
 ,40תל אביב ,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.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנוך זהבי ,מרח' סמטת
השחף  ,2פרדסיה ,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.
חנוך זהבי ,מפרק

פז מוזר ,עו"ד ,מפרק

איי טי וי מדיה בע"מ
(ח"פ )51-428829-9
(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  ,1.5.2012התקבלה 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.
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.

אבירן אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-087995-0
(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  ,3.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד לניאדו ,ת"ז ,04804209
מרח' ליפסקי  ,8תל–אביב-יפו ,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 לניאדו ,מפרק

פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

פורון מדיקל קומפורט בע"מ
סי יו אין בע"מ
(ח"פ )51-443197-2
(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  ,1.5.2012התקבלה 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.
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.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

זהבי חנוך שיווק בע"מ
(ח"פ )51-196002-3
(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  ,1.5.2012התקבלה החלטה
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(ח"פ )51-319097-5
(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  ,3.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון ארבוז ,מרח' דנין
/4ב ,בת–ים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  10ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמעון ארבוז ,מפרק

אביתר מירון יעוץ עסקי בע"מ
(ח"פ )51-302864-7
(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  ,6.5.2012התקבלה 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.

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

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.
ניר רויט ,רו"ח ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

סלע סיטל מעבדות חומרה בע"מ

נובה עיבוד תמונה וארכיבאות בע"מ
(ח"פ )51-246707-7
(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  ,6.5.2012התקבלה 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.
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.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

פרומדיקו שיווק והפצה  1990בע"מ
(ח"פ )51-151119-8
(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  ,6.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן רג'ואן ,ת"ז ,033091034
מרח' השילוח  ,6פתח תקוה ,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.
קרן רג'ואן ,מפרקת

משתלת אשכנזי זכרון–יעקב בע"מ
(ח"פ )51-237879-5
(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  ,6.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ניר רויט ,מרח'
המתכת  ,2חדרה ,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.

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,

(ח"פ )51-305161-5
(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  ,8.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיורא גוטמן ,ת"ז
 ,014201909מרח' אבא הלל סילבר  ,12רמת 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.
גיורא גוטמן ,עו"ד ,מפרק

ש.ע.צ .נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-320477-6
(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  ,8.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חגית עזיזי ,ת"ז
 ,034856294מרח' ברנר  ,32רעננה ,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.
חגית עזיזי ,עו"ד ,מפרקת

אוצרות ניהול תיקי השקעות בע"מ
(ח"פ )51-210558-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
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  ,16.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בני הראל ואת רו"ח
עופרה פדן ,למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ"ל.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,19.7.2012בשעה
 ,12.00במשרדי המפרקים ,רח' מנחם בגין  ,11רמת גן ,לשם הגשת
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דוח סופי של המפרקים ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
		

בני הראל ,עו"ד

			

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

עופרה פדן ,רו"ח

מפרקים

יעקב גולדמן ובנו בית מלאכה מכני בע"מ
המשביר לצרכן בחדרה בע"מ
(ח"פ )51-180486-6
הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.8.2012בשעה  ,10.00במשרדי עו"ד ליפא מאיר
ושות' ,רח' ויצמן  ,2תל אביב.
על סדר היום :דיון בהחלטות שיתקבלו באסיפה הכללית
של החברה ביום  8.8.2012ועל סדר יומה קבלת החלטה בדבר
פירוק החברה מרצון ,הצגת דוח על מצב עסקיה של החברה
ומינוי מפרק לעסקי החברה.
מאיר אלבוים ,עו"ד
			
בא כוח החברה

			

ישפה הנדסה אינטרנשיונל בע"מ

(ח"פ )51-018848-5
הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה מיוחדת של החברה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,19.3.2012התקבלה החלטה לבטל את פירוק
החברה מרצון ואת מינויה של מרים גולדמן ,ת"ז ,04951774
למפרקת החברה.
מרים גולדמן ,דירקטורית

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים
בבית המשפט המחוזי מרכז ,תיק פש"ר 35898-02-11
בהתאם לסעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל ,הנאמנת מודיעה
לנושי החייב סימן טוב זיתוני ,ת"ז  ,053331195על חלוקת
דיבידנד באופן מיידי.
עינת רוזנצויג ,עו"ד ,נאמנת

(ח"פ )51-060282-4
הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

הודעה על הגשת בקשה להחייאת חברה

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.8.2012בשעה  ,10.00אצל אבנר
ישפה ,רח' שרת  ,43תל אביב.

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
ה"פ 35940-01-12

על סדר היום :החלטה מיוחדת בדבר פירוק מרצון של
החברה ,הצגת דוח על מצב עסקיה ומינוי מפרק לחברה.

בעניין חברת שמואל רפפורט ,חברה לבנין בע"מ ,ח"פ
,51-045679-1

אבנר ישפה ,יושב ראש

והמבקשים :ראובן שטלנליב ,יהודית לבאן ,ישראל שטרנליב
וקובי שלו ,ע"י ב"כ עו"ד שלמה זלצמן ,מרח' בן יהודה  ,72תל
אביב ,טל'  ,03-5223438פקס'  ,03-5278026ועו"ד שלומית יצחקוב,
מרח' תל חי  ,37/2כפר סבא ,טל'  ,09-7650202פקס' .09-7681477

			

מניטו בע"מ
(ח"פ )51-308605-8
הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.7.2012בשעה  ,16.00במשרדי עו"ד אברהם
גדות ,שד' פל ים  ,2בניין אורן ,חיפה ,לשם קבלת החלטה על
פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק.
אברהם גדות ,עו"ד
			
			

בא כוח החברה

עמותת שולחן עגול  - 7שוהם מודיעין
(ע"ר )58-047611-7
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  29.3.2012התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את עו"ד איתי בשן ,מרח' הגולן  ,1ת"ד ,1011
קרית שדה התעופה  ,70100למפרק העמותה.
						
4648
ISSN 0334-3030
המחיר  25.92שקלים חדשים

נמסרת בזה הודעה לבעלי המניות של החברה הנ"ל
ו/או לכל אדם אחר ו/או גוף משפטי ,כי ביום  ,18.1.2012הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב להחייאת החברה
והחזרתה לפנקס רשם החברות לצורך סיום הליכי רישום
הזכויות על שם המבקשים.
החברה נמחקה מפנקס רשם החברות ביום  30.12.1997על
ידי רשם החברות.
בעלי המניות של החברה הנ"ל ו/או כל אדם ו/או גוף
משפטי אשר להם עניין בבקשה האמורה והרוצה לתמוך או
להתנגד לה רשאי למסור הודעה לתיק הבקשה ו/או לב"כ
המבקשים.
ניתן לעיין בנוסח המלא של הבקשה וכן לצלמה במשרדי
באי כוח המבקשים בתיאום מראש.
שלמה זלצמן ,עו"ד
שלומית יצחקוב ,עו"ד
באי כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,6429כ' בסיוון התשע"ב10.6.2012 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

