רשומות

ילקוט הפרסומים
ב״א בתמוז התשם״ו

5553
עמוד
4204
4204

הודעה על מינוי מנהל כללי
הודעה על מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל
הודעה על מינוי מנהלת הרשות לקידום מעמד
4204
האישה
4204
הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית
4204
מינוי ממונים על הגביה
4204
מינוי ממונים על הגביה ופקידי גביה
4205
הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית)עדות(
תיקון הודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים
דיפלומטיים ,או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת
4205
ביותר או המגבילות יבוא טובין מישראל

 17ביולי 2006
עמוד
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים
קיבוציים
מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד התיירות
הודעה על שינוי בהרכב מועצת הפסיכולוגים
הודעה בדבר קביעת תקנים
הודעה בדבר שינויים בתקנים
הודעה בדבר ביטול תקנים
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור
הודעות לפי חוק התכנון והבניה
הודעות בתי הדין הרבניים
הודעות מאת הציבור

4205
4205
4205
4206
4206
4206
4206
4214
4229
4251

הודעה על מינוי מנהל כללי

מינוי ממונה על הגביה

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט959-ו
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף 2ו לחוק שירות
המדינה )מינויים( ,התשי״ט959-ו  ,מינתה הממשלה את יעל
שאלתיאלי לתפקיד המנהלת הכללית של משרד החקלאות
ופיתוח הכפר במקום יוסי ישי .
טי בתמוז התשס״ו) 5ביולי (2006
)חמ (3—56
ישראל מימון
מזכיר הממשלה
ס״ח התשי״ט ,עמי .86
י״פ התשס״ד ,עמי .2942

לפי פקודת המסים )גביה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים )גביה(  ,אני
ממנה את חשב המשרד לאיכות הסביבה לממונה על הגביה,
לענין גבייתם של התשלומים האלה:
) (1היטלים והוצאות לפי חוק החומרים המסוכנים ,התשנ״ג-
;1993
) (2הוצאות לפי חוק למניעת מפגעים ,התשכ״א; 1961-
) (3סכומים ועיצומים כספיים לפי חוק הפיקדון על מכלי
משקה ,התשנ״ט; 1999-
) (4היטלים והוצאות לפי חוק שמירת הניקיון ,התשמ״ד-
;1984
) (5הוצאות לפי חוק שמירת הסביבה החופית ,התשס״ד-
.2004
חי בתמוז התשס״ו) 4ביולי (2006
)חמ (3—18
אברהם הירשזון
שר האוצר
חוקי א״י ,כרך ב׳ ,עמי  :1374ס״ח התשל״ג ,עמי .46
ס״ח התשנ״ג ,עמי .28
ס״ח התשכ״א ,עמי .58
ס״ח התשנ״ט ,עמי .170
ס״ח התשמ״ד ,עמי .142
ס״ח התשס״ד ,עמי .540

ו

2

1

2

הודעה על מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל
לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש״ך960-ו
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף 4א)ד( לחוק מינהל מקרקעי
ישראל ,התש״ך960-ו )להלן  -החוק( ,כי לפי סעיף 4א)א())(2א(
לחוק ,מינתה הממשלה את אריה בר ,המנהל הכללי של משרד
הבינוי והשיכון ,לנציג הממשלה במועצת מקרקעי ישראל.
מינויו של שמואל אבואב  -בטל .
ג׳ בתמוז התשס״ו) 29ביוני (2006
)חמ (3—394
ישראל מימון
מזכיר הממשלה
ס״ח התש״ך ,עמי .57
י״פ התשס״ה ,עמי .4184
ו

2

1

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

2

הודעה על מינוי מנהלת הרשות לקידום מעמד
האישה
לפי חוק הרשות לקידום מעמד האישה ,התשנ״ח998-ו
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף )3ב( לחוק הרשות לקידום
מעמד האישה ,התשנ״ח998-ו  ,מינתה הממשלה ,לפי הצעת
ראש הממשלה ,את מרית דנון לתפקיד מנהלת הרשות לקידום
מעמד האישה במקום יהודית פלוטקין .
גי בתמוז התשס״ו) 29ביוני (2006
)חמ (3—2876
ישראל מימון
מזכיר הממשלה
ס״ח התשנ״ח ,עמי .171
י״פ התשס״ג ,עמי .3786
ו

2

1

מינוי ממונה על הגביה
לפי פקודת המסים )גביה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים )גביה(  ,אני
ממנה את מנהל חטיבת כספים ומינהל בחברת מיתב-מים,
תיעול וביוב בע״מ )להלן  -החברה( לממונה על הגביה ,וזאת
לענין גבייתם ,לפי סעיף  39לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס״א-
 ,2001של תשלומים המגיעים לחברה בעבור השירותים שהיא
מספקת.
1

2

בי בתמוז התשס״ו) 28ביוני (2006
)חמ (3—18
1
2

2

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
מודיעים בזה ,לפי סעיף  54לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה965-ו  ,כי הממשלה ,בתוקף סמכותה לפי סעיף 53
לחוק האמור ,אישרה את שינוי מסי ו לתכנית מיתאר ארצית
מפורטת לנמל חיפה  -תמ״א3/ו/ב/ו/א  -פרויקט הכרמל שלב
אי :תנאים לכריית חול להקמת המסוף.
טי בתמוז התשס״ו) 5ביולי (2006
)חמ (3—697
ישראל מימון
מזכיר הממשלה
ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ו

1

מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה
לפי פקודת המסים )גביה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים )גביה(  ,אני
ממנה את מנהל הכספים והכלכלה של חברת מי מודיעין בע״מ
)להלן  -החברה( לממונה על הגביה ,ואת מזכיר החברה לפקיד
גביה ,לענין גבייתם ,לפי סעיף  39לחוק תאגידי מים וביוב,
התשס״א , 2001-של התשלומים המגיעים לחברה בעבור
השירותים שהיא מספקת.
1

2

זי בתמוז התשס״ו) 3ביולי (2006
)חמ (3—18
1
2

4204

אברהם הירשזון
שר האוצר
חוקי א״י ,כרך בי ,עמי  :1374ס״ח התשל״ג ,עמי .46
ס״ח התשס״א ,עמי .454

אברהם הירשזון
שר האוצר
חוקי א״י ,כרך בי ,עמי  :1374ס״ח התשל״ג ,עמי .46
ס״ח התשס״א ,עמי .454
ילקוט הפרסומים  ,5553כ״א בתמוז התשס״ו17.7.2006 ,

מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה
לפי פקודת המסים )גביה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2ו( לפקודת המסים )גביה(  ,אני
ממנה את המנהל הכללי של חברת עין נטפים מפעלי מים וביוב
אילת בע״מ )להלן  -החברה( לממונה על הגביה ופקיד גביה ,לענין
גבייתם ,לפי סעיף  39לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס״א-ו , 200של
תשלומים המגיעים לחברה בעבור השירותים שהיא מספקת.
זי בתמוז התשס״ו ) 3ביולי (2006
)חמ 8ו—(3
אברהם הירשזון
שר האוצר
חוקי א״י ,כרך בי ,עמי  ;1374ס״ח התשל״ג ,עמי .46
ס״ח התשס״א ,עמי .454
ו

2

1

2

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
)עדות(  ,אני מרשה בזה את עובדי רשות ניקוז כנרת ששמותיהם
מפורטים להלן ,לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על סימן
או לפרק השני של חוק המים ,התשי״ט959-ו  ,וחוק הניקוז
וההגנה מפני שיטפונות ,התשי״ח957-ו :
ו

2

3

השם
פנחס גרין
אביחי נחשון
אריה סגרון
יוסף בן צבי
רוני שמואל
יהודה ניצני
יגאל נאור
ניר לביא

מסי זהות
051597557
054377957
057139131
005544291
055383186
000938643
05173868
27751783

תוקפה של הרשאה זו עד יום כ״ה באייר התשס״ח )30
ביוני  (2008וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם
האמורה.
י״ז בסיון התשס״ו ) 13ביוני (2006
)חמ (3—279
אבי דיכטר
השר לביטחון הפנים
חוקי א״י ,כרך אי ,עמי .439
ס״ח התשי״ט ,עמי  ;169התשל״ב ,עמי .8
ס״ח התשי״ח ,עמי .4

אחרי פסקה ) (4יבוא:
״) (5על אף האמור בפסקה ) ,(1בתקופה שעד יום יי בטבת
התשס״ז ) 31בדצמבר  ,(2006יראו כאילו המילים ״ערב
הסעודית״  -מחוקות.״
ט״ו בתמוז התשס״ו ) 11ביולי (2006
)חמ (3—552
אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי״ז957-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי״ז957-ו )להלן  -החוק( ,אני מודיע על כוונתי לתת צו
לפי סעיף  25לחוק המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי,
מיום כ״ב בסיון התשס״ו )8ו ביוני  ,(2006שבין לשכת התיאום
של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית
החדשה ,האגף לאיגוד מקצועי ,שענינו עדכון גובה דמי
הבראה ,שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים .7032/2006
וי בתמוז התשס״ו ) 2ביולי (2006
)חמ 07ו—(3
אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
ו

1

ס״ח התשי״ז ,עמי  ;63התשל״ה ,עמי .223

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד
התיירות
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט959-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט959-ו  ,ולאחר התייעצות עם נציב שירות
המדינה ,אני מטיל על משה ריגל ,המשנה למנהל הכללי של
משרד התיירות ,את מילוי תפקיד המנהל הכללי של משרד
התיירות ,מיום י״ד בתמוז התשס״ו )0ו ביולי  (2006עד יום
כי בתמוז התשס״ו )6ו ביולי  (2006או עד שובו של אלי כהן,
המנהל הכללי ,מחוץ לארץ ,לפי המוקדם.
ו

יי בתמוז התשס״ו ) 6ביולי (2006
)חמ (3—56
יצחק הרצוג
שר התיירות

1

2

1

3

תיקון הודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים
דיפלומטיים ,או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת
ביותר או המגבילות יבוא טובין מישראל
לפי צו יבוא חופשי ,התשס״ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (4)5לצו יבוא חופשי ,התשס״ו-
) 2006להלן  -הצו( ,אני מודיע כי -
בהודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים
דיפלומטיים ,או הסכם הכולל סעיף אומה ,מועדפת ביותר או
המגבילות יבוא טובין מישראל .
ו

הודעה על שינוי בהרכב מועצת הפסיכולוגים
לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל״ז977-ו
אני מודיע ,כי בהתאם לסעיף  (2)47לחוק הפסיכולוגים,
התשל״ז977-ו )להלן  -החוק( ,מיניתי לחברה במועצת
הפסיכולוגים את פרופי יונה טייכמן ,ת״ז  ,003359056נציגת
המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב ,במקומו של
פרופי דב שמוטקין .
ו

2

2

1
2

ילקוט הפרסומים  ,5553כ״א בתמוז התשס״ו17.7.2006 ,

ס״ח התשל״ז ,עמי .158
י״פ התשס״ו ,עמי .2992

1
2

ק״ת-שיעורי מק״ח ,התשס״ו ,עמי .786
י״פ התשס״ו ,עמי .1091

ס״ח התשי״ט ,עמי .86

4205

תוקף המינוי כאמור ,לפי סעיף  49לחוק ,עד יום כ״ח בכסלו
התשס״ט ) 25בדצמבר .(2008
אי בסיון התשס״ו ) 28במאי (2006
)חמ (3—400
יעקב בן יזרי
שר בריאות

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי״ג953-ו
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי״ג-
953ו  ,כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף )6א( לחוק האמור ,את התקנים הישראליים שלהלן:
ת״י  5חלק  - 2בלוקי בטון :בלוקים למילוי תקרת צלעות ,מיוני
 ,2006בא במקום המהדורה מיוני 999ו;
ת״י ו6ו חלק ו  -ביטומן למיסעות אספלט :ביטומן אספלטי,
מיוני  ,2006בא במקום המהדורה מדצמבר ו;200
ת״י 3ו 4חלק  - 2תכן לעמידות ברעידות אדמה :מבנים
הנדסיים-כללי ,מיוני ;2006
ת״י 3ו 4חלק ו - 2.תכן לעמידות ברעידות אדמה :מבנים
הנדסיים  -מערכות מדפי אחסון מפלדה ,מיוני ;2006
ת״י 42וו  -מעקים ומסעדים ,מיוני  ,2006בא במקום המהדורה
מדצמבר 988ו וגיליונות התיקון מאוגוסט ו 200ומנובמבר
;2003
ת״י  - 2262בתי קבע מתועשים למגורים :בית יחיד או בית
טורי מיוני ;2006
ת״י  4406חלק ו  -מערכות יריעות לאיטום מאצרות למיתקני
דלק  -יריעות חלקות עשויות פוליאתילן שצפיפותו
גבוהה :תכונות היריעה ,מיוני ;2006
ת״י  5664חלק ו;  -מערכת הולכת גז טבעי :כללי ,מיוני ;2006
ת״י  5664חלק  - 2מערכת הולכת גז טבעי :דרישות נוספות
לצנרת פלדה ,מיוני ;2006
ת״י  62236חלק ו  -יישומי רכבות  -תאימות אלקטרומגנטית:
כללי ,מיוני ;2006
ת״י  62236חלק  - 2יישומי רכבות  -תאימות אלקטרומגנטית:
פליטה ממערכת הרכבת בכללותה לעולם שמחוצה לה,
מיוני .2006
די בתמוז התשס״ו ) 30ביוני (2006
)חמ (3—96
זיוה פתיר
המנהלת הכללית של
מכון התקנים הישראלי
ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשל״א ,עמי .22
ו

1

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים ,התשי״ג953-ו
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי״ג-
953ו  ,כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף )6א( לחוק האמור ,את התקנים הישראליים שלהלן:
ו

ת״י 42ו 2חלק ו  -בטיחות בשטחים פתוחים  -פתרונות
להפרשי גבהים :פתרונות מאזורים מבונים ,גיליון תיקון
מסי ו מיוני  ,2006למהדורה מנובמבר ו;200
ת״י  - 5063צינורות ואבזרים מפוליוויניל כלורי בעלי עמידות
מוגברת בהולם ) (?¥0-11 1ובקרינה על סגולה ,להובלת
מים בלחץ ,עם מחברים ננעלים ,גיליון תיקון מסי ו מיוני
 2006למהדורה ממרס .2002
די בתמוז התשס״ו ) 30ביוני (2006
)חמ (3—96
זיוה פתיר
המנהלת הכללית של
מכון התקנים הישראלי
ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשל״א ,עמי .22
1

הודעה בדבר ביטול תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי״ג953-ו
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי״ג-
953ו  ,כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף )6א( לחוק האמור ,את התקנים הישראליים שלהלן:
ת״י 0וו חלק  - 4לוחות צמנט מחוזק בסיבים :לוחות שטוחים
מצמנט מחוזק בשבבי עץ ,מנובמבר 994ו;
ת״י 0וו חלק  - 5לוחות צמנט מחוזק בסיבים :לוחות שטוחים
מצמנט מחוזק בסיבי תאית ובסיבים סינתטיים ,מנובמבר
994ו.
די בתמוז התשס״ו ) 30ביוני (2006
)חמ (3—96
זיוה פתיר
המנהלת הכללית של
מכון התקנים הישראלי
ו

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור
הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מסי
הר) 1941/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5159התשס״ג ,עמי  ,1507מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור( ,1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן
בדבר רכישת הקרקע האמורה.
1

2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
1

1

ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשל״א ,עמי .22

4206

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32
ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
ממערב לרחי זיבוטינסקי ,הפארק העירוני המתוכנן  -גוש
 ,6524חלקה  24בשלמותה; הייעוד :שב״צ ,שצ״פ ודרכים.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית הרצליה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ג באייר התשס״ו ) 21במאי (2006
)חמ (3-2
יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מסי חפ919/ג )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5231התשס׳׳ד ,עמי  ,125מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור( ,1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן
בדבר רכישת הקרקע האמורה.
1

2

גוש

חלקה

0745ו

93
07ו
09ו

שטח החלקה
במ״ר

שטח ההפקעה
במ״ר

ו,07ו
386
824

96
6ו
306

,040ו
ו35,38
3ו2,4

309
,753ו
3ו2,4

וו
0750ו
33
) 34בשלמות(
סיווג :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית חיפה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״א באייר התשס״ו ) 9במאי (2006
)חמ (3-2
יונה יהב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מסי ג) 961/מכ) (116/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2765התשמ״ב ,עמי ,288
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל
)להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות
)רכישה לצרכי ציבור( ,1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת
בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה
מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש 0678ו ,ח״ח  ,65בשטח של כ־ 342מ״ר; הייעוד :שביל
להולכי רגל ,כמסומן בצבע כחול בתשריט התכנית המאושרת.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,רחי כורי  ,2חיפה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט״ז בסיון התשס״ו ) 12ביוני (2006
)חמ (3-2
יואל מוזס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל
ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32
1

2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת

1
2

שטח ההפקעה
במ״ר

גוש

חלקה

שטח החלקה
במ״ר

0748ו

2
3
4

5,088ו
6,422
7ו8

3ו3
2,238
56

0745ו

87
90

,029ו
,054ו

9ו2
60ו

ס׳׳ח התשכ׳׳ה ,עמי .307
ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

1

2
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הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מסי מאא/מק) 1077/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5528התשס׳ו ,עמי  ,3207מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אור־יהודה-אזור
)להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות
)רכישה לצרכי ציבור( ,1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת
בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי הוועדה
סבורה כי בגלל הוראות סעיף  20לפקודה אין פיצויים או
פיצויים מופחתים עשויים להשתלם בשל אותה קרקע.
1

2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,בין מכוח זכות ובין
מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
מופחתים ,נדרש לשלוח לוועדה ,בתוך חודשיים מיום פרסום
הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו
את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף; ואם נתבעים פיצויים מתוך נימוק
שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים,
ראיות התומכות בטענה כי ייגרם סבל.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
אור יהודה ,גוש  - 6229ח״ח  ,52בשטח של 34ו מ״ר; ח״ח
 ,82בשטח של 67ו מ״ר; הייעוד :דרך.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה באור
יהודה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ׳ז באייר התשס׳ו ) 25במאי (2006
)חמ (3-2
שלומית דוטן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אור־יהודה-אזור
ס׳ח התשכ׳ה ,עמי .307
ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32
1

2

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מסי
כס ,22/1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3339התשמ׳ו ,עמי  ,2150ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מסי
כס22/1/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4790התשנ׳ט ,עמי ) 4988להלן  -התכניות( ,מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא )להלן  -הוועדה(,
1

1

בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור( ,1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן
בדבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
ליד מחלקת הנכסים ,בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו
ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו
בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את
פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף.
2

כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,6427חלקה 20ו ,בשטח של  38,536מ״ר; סך כל שטח
ההפקעה 2,700 :מ״ר לשצ״פ ו־,800ו מ״ר לדרך.
העתקי התכניות מופקדים במשרדי הוועדה בעיריית כפר
סבא ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
יי בסיון התשס׳ו ) 6ביוני (2006
)חמ (3-2
יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא
2

ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מסי נס/מק3/7/20/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5402התשס׳ה ,עמי  ,2867מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(,1943 ,
הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין
לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת
הקרקע האמורה.
1

2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
1
2

ס׳ח התשכ׳ה ,עמי .307
ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

ס׳ח התשכ׳ה ,עמי .307
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ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות חזקה
בקרקע האמורה ,בתום חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו,
והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור
את החזקה בה בתום תקופת החודשיים האמורה ,או לפני כן.
תוספת
גוש  ,4722ח״ח .8 ,6
העתקי התכנית והתשריט מופקדים במשרדי הוועדה
המקומית בנס ציונה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות
העבודה הרגילות.
גי בסיון התשס׳ו ) 30במאי (2006
)חמ (3-2
יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נס ציונה

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מסי נס) 96/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3511התשמ׳ח ,עמי  ,526מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור( ,1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן
בדבר רכישת הקרקע האמורה.
1

2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות חזקה
בקרקע האמורה ,בתום חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו,
והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור
את החזקה בה בתום תקופת החודשיים האמורה ,או לפני כן.
תוספת
גוש ו ,364ח״ח .69
העתקי התכנית והתשריט מופקדים במשרדי הוועדה
המקומית בנס ציונה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות
העבודה הרגילות.
גי בסיון התשס׳ו ) 30במאי (2006
)חמ (3-2
יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נס ציונה
ס׳ח התשכ׳ה ,עמי .307
ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32
1

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מסי פת/
) 17/1209להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2611התש׳ם ,עמי  ,1216מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(,1943 ,
הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין
לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת
הקרקע האמורה.
1

2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
פתח תקוה ,גוש  - 6355ח״ח 6וו ,בשטח של 4ו מ״ר ,לדרך;
ח״ח 26ו ,בשטח של 8ו מ״ר ,לדרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
אי בתמוז התשס׳ו ) 27ביוני (2006
)חמ (3-2
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה
ס׳ח התשכ׳ה ,עמי .307
ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32
1

2

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מסי
רצ) 70/15/1/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5534התשס׳ו ,עמי  ,3423מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון )להלן -
הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור( ,1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא
וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
1

2

2

1
2

ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

ס׳ח התשכ׳ה ,עמי .307
ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32
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כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון
לציון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
אי בסיון התשס׳ו ) 28במאי (2006
)חמ (3-2
מאיר ניצן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש ו ,394ח״ח ו.2
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון
לציון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
יי בסיון התשס׳ו ) 6ביוני (2006
)חמ (3-2
מאיר ניצן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מסי
רצ) 1/110/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1493התשכ׳ט ,עמי  ,478מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור( ,1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן
בדבר רכישת הקרקע האמורה.
1

2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,3932חלקה 43ו בשלמותה.
1
2

ס׳ח התשכ׳ה ,עמי .307
ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מסי ג) 13928/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5379התשס׳ה ,עמי ,2024
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כרמיאל
)להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות
)רכישה לצרכי ציבור( ,1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת
בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,והוועדה
סבורה כי בגלל הוראות סעיף  20לפקודה אין פיצויים או
פיצויים מופחתים עשויים להשתלם בשל אותה קרקע.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,בין מכוח זכות ובין
מנימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
מופחתים ,נדרש לשלוח לוועדה ,בתוך חודשיים מיום פרסום
הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו
את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף; ואם נתבעים פיצויים מתוך נימוק
שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים -
ראיות התומכות בטענה כי ייגרם סבל.
1

2

כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש 8987ו -
חלקי
חלקות
,47-44 ,33

ייעוד הקרקע

ו00ו

4,000

שטח ציבורי פתוח

---

2,588

47 ,46

דרך קיימת/מוצעת

דרך מסי 4ו

5ו,2ו

46

דרך להולכי רגל

דרך מסי 4

49

ו  3ו

מבני ציבור

מסי מגרש
בתב״ע

שטח
במ״ר

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י׳ט בסיון התשס׳ו ) 15ביוני (2006
)חמ (3-2
עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כרמיאל
ס׳ח התשכ׳ה ,עמי .307
ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32
1

2
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ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מסי
ג) 14464/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5379התשס׳ה ,עמי  ,2025מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור( ,1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לעיריית נצרת לחלוטין לצרכי ציבור ,והוועדה סבורה כי בגלל
הוראות סעיף  20לפקודה אין פיצויים או פיצויים מופחתים
עשויים להשתלם בשל אותה קרקיע.
1

2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,בין מכוח זכות ובין
מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצוים
מופחתים ,נדרש לשלוח לוועדה ,בתוך חודשיים מיום פרסום
הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו
את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף; ואם נתבעים פיצויים מנימוק שייגרם
סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים  -ראיות
התוכמות בטענה כי ייגרם סבל.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש 6563ו ,ח״ח  ;5הייעוד :דרך משולבת.
העתק התכנית מופקד במשרדי אגף הנכסים בעיריית
נצרת ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
גי בתמוז התשס׳ו ) 28ביוני (2006
)חמ (3-2
ראמז ג'ראיסי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מסי ג851/
 נהריה )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמהבילקוט הפרסומים  ,3305התשמ׳ו ,עמי  ,1453מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור( ,1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן
בדבר רכישת הקרקע האמורה.
1

2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
1
2

ס׳ח התשכ׳ה ,עמי .307
ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש 75ו8ו ,חלקה 57ו ,בשטח של .69ו 3מ״ר; הייעוד :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית נהריה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
בי בסיון התשס׳ו ) 29במאי (2006
)חמ (3-2
דוד קדוש
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבניה נהריה

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מסי ג851/
 נהריה )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמהבילקוט הפרסומים  ,3305התשמ׳ו ,עמי  ,1453מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור( ,1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן
בדבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש 75ו8ו ,חלקה  ,27בשטח של 65ו מ״ר.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית נהריה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
יי בסיון התשס׳ו ) 6ביוני (2006
)חמ (3-2
דוד קדוש
יושב ראש וועדת המשנה
לתכנון ולבניה נהריה
1

2

1
2
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לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה965-ו  ,ובהתאם לסעיף 4ו לפקודת הקרקעות
)רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו )להלן  -הפקודה( ,מודיעה
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון )להלן -
הועדה( ,כי החליטה לחזור בה מהפקעת הקרקע המתוארת
בתוספת שלגביה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4306התשנ״ה ,עמי  ,3367לענין תכנית
מיתאר מקומית מסי רצ/ו.22/

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מסי
כס/1/1/ג )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2199התשל׳ו ,עמי  ,1327מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
) 1943להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת,
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,3969התשנ׳ב ,עמי  ,1962תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית כפר סבא מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

ו

2

תוספת
גוש  ,4242ח״ח .333 ,332
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בראשון לציון,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ׳ו בסיון התשס׳ו ) 24באפריל (2006
)חמ (3-3
מאיר ניצן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון
1
2

ס׳ח התשכ׳ה ,עמי .307
ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32
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לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מסי ח) 1/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,596התשי׳ח ,עמי  ,866מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חולון )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5502התשס׳ו,
עמי  ,2129תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חולון
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
1

2

תוספת
גוש  ,6021חלקות  227 ,226בשלמותן; הייעוד :שב׳׳צ
ושצ׳פ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית חולון,
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ׳ג בסיון התשס׳ו ) 19ביוני (2006
)חמ (3-4
מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חולון
ס׳ח התשכ׳ה ,עמי .307
ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32
1

2

1

2

תוספת
גוש  ,6433חלקה  ,135בשטח של  750מ׳׳ר; סך כל שטח
ההפקעה  61מ׳׳ר; הייעוד :דרך.
העתק התכנית ומפת ההפקעה מופקדים במשרדי הוועדה
בעיריית כפר סבא ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות
העבודה הרגילות.
חי בסיון התשס׳ו ) 4ביוני (2006
)חמ (3-4
יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא
ס׳ח התשכ׳ה ,עמי .307
ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32
1

2

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מסי פת) 62/1241/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5314התשס׳ד ,עמי  ,3405מצהירה
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן -
הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת,
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,5467התשס׳ו ,עמי  ,734תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.
1

2

תוספת
פתח תקוה  -גוש  ,6364ח׳׳ח  ,32בשטח של  139מ׳׳ר;
הייעוד :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
אי בתמוז התשס׳ו ) 27ביוני (2006
)חמ (3-4
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה
ס׳ח התשכ׳ה ,עמי .307
ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32
1

2

4212

ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מסי
רח/במ) 11/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4439התשנ׳ו ,עמי  ,4639מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
) 1943להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,5075התשס׳ב ,עמי  ,2374תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש חדש  ,5713חלקות  81 ,80בשלמותן )לשעבר גוש ,3780
ח׳ח  ,(1מגרשים  ;214 ,212הייעוד :שב׳צ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י׳ב בסיון התשס׳ו ) 8ביוני (2006
)חמ (3-4
רחמים מלול
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבניה רחובות

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מסי חש) 2/10/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1642התש׳ל ,עמי  ,2453מצהירה
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון )להלן -
הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת,
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,5508התשס׳ו ,עמי  ,2327תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית חוף השרון מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

1

2

1

2

תוספת
גוש

חלקה

שטח החלקה
במ״ר

הפקעה בעבור שטח
למבני ציבור במ״ר

7697

0ו
8ו
ו2

624,649
20,493
4ו6,7ו

5,393
346
325

7700

ו2
35

7,334
25,554

,295ו
04ו

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מסי לה/
) 25/1000להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5276התשס׳ד ,עמי  ,2060מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
) 1943להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,5307התשס׳ד ,עמי  ,3220תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית רמלה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,4341ח׳ח ,3 ,2 ,35 53 ,52 ,14 ,33 ,23 ,15 ,13 ,26 ,22 ,7
;24 ,10 ,6 ,5 ,48
גוש  ,4012ח׳ח  ;66 ,14גוש  ,4344ח׳ח  ,47 ,16 ,13בשטח של
כ־ 50,490מ׳ר )מדידה גרפית( ,לדרך;
גוש  ,4341ח׳ח  ,6 ,5 ,3 ,10 ,7 ,26 ,25 ,28 ,24בשטח של
כ־ 8,472מ״ר)מדידה גרפית( ,לשטח ציבורי פתוח;
גוש ו ,434ח״ח  ,2 ,3 ,9בשטח של כ־5,470ו מ״ר )מדידה
גרפית( ,לשטח לבניני ציבור.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית רמלה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
יי בסיון התשס׳ו ) 6ביוני (2006
)חמ (3-4
יואל לביא
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמלה
ס׳ח התשכ׳ה ,עמי .307
ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32
1

2

54ו6,

24
7793
45ו78,ו
סך כל השטח להפקעה  13,617מ׳ר.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בשפיים ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
די בסיון התשס׳ו ) 31במאי (2006
)חמ (3-4
אהרון בז'רנו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף השרון

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מסי
) 84/147/03/4להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3970התשנ׳ב ,עמי  ,2003מצהירה
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון )להלן -
הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת,
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4881התש׳ס ,עמי  ,3463תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית אשקלון מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
1

2

1
2

ס׳ח התשכ׳ה ,עמי .307
ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

1

2

ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

4213

תוספת
שכי אפרידר  -גוש 932ו ,ח״ח ) 69לשעבר ח״ח 4-9ו;(22 ,
הייעוד :שטח ציבורי פתוח ,דרך ודרך משולבת; שטח לבניני
ציבור )מגרש ו ;(30שביל להולכי רגל )מגרשים 0ו4-4ו ;(4חניה
ציבורית )מגרשים ו.(502 ,50
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
אשקלון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
טי בסיון התשס׳ו ) 5ביוני (2006
)חמ (3-4
רוני מהצרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה /1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מסי
/4מק) 2133/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5322התשס׳ד ,עמי  ,3724מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
) 1943להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת,
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,5502התשס׳ו ,עמי  ,2137תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית אשקלון מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
2

תוספת
גבעת ציון ,רחי התחיה )מרחי השופטים ועד רחי דפנה( -
גוש 467ו ,ח״ח ו09 ,94 ,3ו2 ,וו7 ,וו; גוש 656ו ,ח״ח ,46 ,30 ,29
 ;86הייעוד :דרך ושטחים ציבוריים פתוחים.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
אשקלון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
חי בסיון התשס׳ו ) 4ביוני (2006
)חמ (3-4
רוני מהצרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון
ס׳ח התשכ׳ה ,עמי .307
ע׳׳ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32
1

2

תיקוני טעויות
 .1בהודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור(943 ,ו ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,4502
התשנ״ז ,עמי  ,2534ובהודעה לפי סעיף 9ו לפקודת
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו ,שפורסמה בילקוט
הפרסומים 98ו ,5התשס״ג ,עמי  ,2872לענין תכנית מיתאר
מקומית מסי פת204/ו9/א ,בתוספת ,בגוש  ,6380במקום
״ח״ח  93בשטח של  253מ״ר״ צריך להיות ״ח״ח  93בשטח

4214

של  234מ״ר״ ,ובמקום ״ח״ח  94בשטח של  628מ״ר״ צריך
להיות ״ח״ח  94בשטח של  573מ״ר״.
)חמ (3-2 ,3-4
 .2בהודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור(943 ,ו ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,5477
התשס״ו ,עמי 7ווו ,לענין תכנית מסי תמ״מ /5ו ,בתוספת,
לצד גוש  ,7074בטור ״שטח ההפקעה במ״ר״ ,במקום ״64ו״
צריך להיות ״49ו״.
 .3בהודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור(943 ,ו ,של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
ראשון לציון ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5538התשס״ו,
עמי  ,3563במקום ״ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מסי
רצ4/וו32/״ צריך להיות ״ובהתאם לתכנית מיתאר מסי
רצ/מק4/וו32/״.
)חמ (3-2

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשב״ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1׳תכנית מיתאר מקומית מסי 6263׳ ,שינוי לתכניות ,4224
.2969 ,1888
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רחי מח׳ל ,1
המקום הידוע כבית ספר המקצועי חינוכי ׳עבדאללה בן
חוסיין׳׳ ,השטח שבין קואורדינטות אורך 221.950-221.775
לבין קואורדינטות רוחב  ;663.900-663.750גוש ,30097
ח׳׳ח .12-10 ,7 ,4
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח לגינון,
שתותר בו הרחבת דרך לשטח לבנין ציבורי; ב( קביעת בינוי
לתוספת מבנים בחלקו הדרומי של המגרש ,לשם הרחבת
בית הספר הקיים; ג( קביעת קווי בנין חדשים לתוספות
הבניה כאמור; ד( קביעת מספר הקומות המרבי וגובה
הבניה המרבי למבנים כאמור; ה( הגדלת שטחי הבניה
המרביים המותרים בשטח המגרש; ו( קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ז( קביעת הוראות
בגין מבנים ,מדרגות וגדרות להריסה; ח( קביעת הוראות
בגין עצים לעקירה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.4.2005ובילקוט הפרסומים  ,5391התשס׳ה ,עמי .2401
) (2׳תכנית מיתאר מקומית מסי /7890א׳ ,שינוי לתכנית במ/
/4192א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי רמות,
רחי ההעברה  ,26השטח שבין קואורדינטות אורך ¬217.850
 217.950לבין קואורדינטות רוחב  636.550-636.475לפי
רשת ישראל החדשה; גוש  ,30732חלקה  147במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו

מיוחד לאזור מגורים  ;2ב( קביעת הוראות לתוספות בניה
בקומות אי ובי לשם הרחבת יחידות דיור קיימות; ג( קביעת
קווי בנין חדשים לתוספת הבניה כאמור; ד( הגדלת שטחי
הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
בניה מרביים בשטח וקביעתם ל־ 1,318.60מ׳ר )מתוכם
 60.60מ׳׳ר שטחי שירות ו־ 1,258מ׳׳ר שטחים עיקריים(;
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
ה( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
בשטח.
) (1׳תכנית מפורטת מסי תא2599/׳ ,שינוי לתכניות תא,1014/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
תא ,1985/תא ,2043/תא/2651/ד תא ,2754/תא,2758/
 9.12.2005ובילקוט הפרסומים  ,5475התשס׳ו ,עמי .1058
תא ,0/תא ,2401/תא/2401/א.
) (3׳תכנית מיתאר מקומית מסי 8557׳ ,שינוי לתכניות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו,
.3346 ,5/53/17
רחי נח מוזס פינת דרך בגין )פתח תקוה(  -גוש ,7106
חלקות  49-46 ,33 ,4 ,3במלואן ,ח׳ח .44 ,5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי פסגת
זאב ,רחי שלום שוורצברד  ,12השטח שבין קואורדינטות
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת הוראות ותנאים שיתרמו
רוחב  223.450-223.400לבין קואורדינטות אורך ¬637.075
לבניה ופיתוח אזור מרכז העסקים הראשי כל זאת על ידי:
 ;637.125חלקי גוש  ;30591מגרש  73בהתאם לתכנית .3346
 (1שינוי ייעוד מאזור תעשיה מיוחד לאזור מרכז עסקים
ראשי ,פירוט התכליות המותרות בו והוראות אחרות,
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
כדי לאפשר בינוי הכולל מפלסי מסחר ,משרדים ותעשיה
מגורים  5מיוחד )אזור מגורים( לאזור מגורים  ;2ב( קביעת
בינוי לתוספת בקומת המרתף לשם הרחבת יח׳ד קיימת;
שאינה גורמת מטרדים ,בגוש בניה נמוך ובמגדל בגובה
ג( קביעת בינוי לתוספת מחסנים במפלס  ;-3.00כל האמור
של עד  53קומות מעל דרך פתח תקוה ובחניון תת־קרקעי
לעיל בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח;
ועל־קרקעי;  (2קביעת זכויות בניה למטרות עיקריות
ד( קביעת קווי בנין חדשים לתוספת הבניה כאמור;
בהיקף של  27,515מ׳ר ,וקביעת תנאים לתוספת זכויות
ה( הגדלת שטחי בניה מרביים בשטח וקביעתם
בשטח עיקרי של עד  13,760מ׳ר;  (3איחוד וחלוקת החלקות
ל־ 377.50מ׳ר מתוכם  66.70מ׳ר שטחי שירות
בהסכמה וקביעת חלקות להשלמה;  (4קביעת הוראות
ו־ 310.80מ׳ר שטחים עיקריים; ו( קביעת תנאים למתן
להוצאת היתר בניה להקמה בשלבים;  (5קביעת זכות
היתר בניה בשטח.
מעבר לכלי רכב ,תשתיות והולכי רגל באמצעות זיקות
הנאה בתחום התכנית;  (6שינוי ייעוד של שטח ציבורי
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
פתוח בתחום רחי נח מוזס ,לדרך; ב( תכנית זו כוללת
 6.1.2006ובילקוט הפרסומים  ,5480התשס׳ו ,עמי .5480
הוראות תכנית מפורטת וניתן לגזור ממנה היתר בניה.
) (4׳תכנית מיתאר מקומית מסי 9636׳ ,שינוי לתכניות ,2874
/2874ב.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.10.2003ובילקוט הפרסומים  ,5234התשס׳ד ,עמי .216
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי זכרון
משה ,רחי פרי חדש  ,51רחי חפץ חיים  ,50 ,48השטח שבין ) (2׳תכנית מפורטת מסי תא3420/׳ ,שינוי לתכנית תא.524/
קואורדינטות אורך  220.450-220.400לבין קואורדינטות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו,
רוחב  ;632.750-632.720גוש  ,30070חלקות  95 ,94במלואן.
רחי פיכמן  - 9גוש  ,6768חלקה  42במלואה ,ח׳ח .25
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים
עיקרי הוראות התכנית :ניצול יעיל של הקרקע על ידי :א(
מיוחד לאזור מגורים מיוחד אי; ב( קביעת בינוי לתוספת
שינוי ייעודי הקרקע ממגרש ליחידה מסחרית  +דרך ,לאזור
 2קומות וגג רעפים מעל בנין קיים; ג( הגדלת מספר הקומות
מגורים מיוחד  +שצ׳׳פ ,בהליך של איחוד וחלוקה מחדש
מ־ 2קומות ל־ 4קומות כלפי רחי פרי חדש ומקומה אחת
ללא הסכמת הבעלים; ב( קביעת זכויות בניה שלא יעלו על
ל־ 3קומות כלפי רחי חפץ חיים; ד( ביטול קווי בנין קיימים
 2,200מ׳׳ר בעבור שטחים עיקריים ועל  700מ׳׳ר בעבור שטחי
וקביעת קווי בנין מרביים חדשים לבנין; ה( קביעת שטחי
שירות מעל מפלס הכניסה הקובעת ,לבניית עד  20יחידות
הבניה המרביים בשטח החלקה ל־ 1,177מ׳ר מתוכם
דיור במגרשים  1ו־ ;2ג( קביעת הוראות בניה.
 843מ׳׳ר שטחים עיקריים ו־ 334מ׳׳ר שטחי שירות;
ה( קביעת מספר היחידות ל־ 10יח׳ד; ו( קביעת הוראות
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
בגין איחוד חלקות; ז( קביעת תנאים למתן היתר בניה;
 29.1.2004ובילקוט הפרסומים  ,5268התשס׳ד ,עמי .1747
ח( קביעת הוראות בגין מדרגות להריסה.
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
ביום
בעיתונות
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל־אביב-יפו
 4.3.2005ובילקוט הפרסומים  ,5375התשס׳ה ,עמי .1896
 ,67012טלי  ,03 - 7632588וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית ולבניה תל אביב ,שדי בן גוריון  ,68תל־אביב-יפו ,טלי ¬5217162
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רחי שלומציון המלכה  ,1ירושלים  ,03וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
 ,91010טלי  ,02-6290222וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון האמורים פתוחים לקהל.
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טלי ,02-6296811
וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
מרחב תכנון מקומי בת ים
האמורים פתוחים לקהל.
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
כ׳ה בסיון התשס׳ו ) 21ביוני (2006
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
רות יוסף
יושבת ראש הועדה המחוזית
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים
ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,
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לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים מופקדת ׳תכנית מיתאר מקומית מסי
בי4/400/׳ ,שינוי לתכניות בי ,172/בי/2/א ,בי ,221/בי,286/
בי/286/א ,בי ,292/בי/333/א ,בי/55/א ,בי/מק ,407/בי,351/
בי ,400/בי ,1/400/בי ,2/400/בי.3/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בת ים  -גוש ,7122
חלקות  88-86 ,84-82 ,79 ,78 ,76-49 ,47במלואן ,ח׳ח ,81 ,77
 ;106 ,85גוש  ,7123חלקות ¬129 ,127-114 ,112 ,111 ,108-80
203 ,185 ,183-178 ,175-173 ,165 ,164 ,162-151 ,148-143 ,141
במלואן; גוש  7129בשלמותו; גוש  ,7130חלקה  227במלואה;
גוש  ,7154ח׳ח  ;344גוש  ,7155ח׳ח .327
עיקרי הוראות התכנית :ביטול סעיף )11.1.6ב( בתב׳ע
בי.400/
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל־אביב-יפו
 ,67012טלי  .03-7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה בת ים ,רחי סטרומה  ,1בת ים,
טלי .03-5556030
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי רמת השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת השרון מופקדת ׳תכנית מיתאר מקומית מסי
רש1028/׳׳ ,שינוי לתכניות רש/210/א ,רש ,391/רש.414/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת השרון -
גוש  ,6417חלקות  574,573 ,568-566במלואן ,ח׳׳ח .571
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת זכויות בניה מעבר
לקיים ,במקום  23%ל־ ;80%ב( שינוי בקווי בנין כדי לאפשר את
תוספת הבניה המיועדת; ג( מתן אפשרות לתוספת בניה בקומת
הקרקע וכן בקומה נוספת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ,דרך מנחם בגין  ,125תל־אביב-יפו
 ,67012טלי  .03-7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון ,רמת השרון,
טלי .03-5401434
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י׳ח בסיון התשס׳ו ) 14ביוני (2006
גילה אורון
יושבת ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב
מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה מופקדת ׳תכנית מפורטת מסי חפ/1691/ט׳ ,שינוי לתכנית
חפ.1691/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,שכי רמת
אלמוגי ,רחי הסחלב  -גוש  ,11195ח׳ח .101 ,96 ,10 ,8 ,7
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד הקרקע במגרש
 2063מאזור מגורים בי לאזור מגורים מיוחד תוך הגדלת זכויות
הבניה במגרש ,תוספת יח׳ד במגרש ,הקטנת הגובה המותר
במגרש ושינוי בקו בנין צדי במגרש; ב( חלוקת מגרש  2064לשני
מגרשים חדשים  1000ו־ ,2000תוך שינוי ייעוד במגרש 2000
משטח פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח וקביעת הוראות רישום,
פיתוח ותחזוקה בשני המגרשים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי׳׳ם  ,15חיפה ,טלי .04-8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה חיפה ,רחי ביאליק  ,3חיפה ,טלי .04-8356807
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר ביטול הודעות על הפקדת תכניות
מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעות על הפקדת
תכניות אלה:
) (1׳תכנית מסי חפ/1135/ז׳ ,שהודעה על דבר הפקדתה
בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה ,התשכ׳׳ה,1965-
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1784התשל׳ב ,עמי .529
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,רמת דניה
 גוש  ,12263חלקה  47במלואה.עיקרי הוראות התכנית :ניצול שטח הבניה בחלקה 47
לבניית שני בתים בני קומה ודירה אחת כל אחד.
) (2׳תכנית מסי חפ1372/׳׳ ,שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם
לסעיף  89לחוק התכנון והבניה ,התשכ׳ה ,1965-פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1504התשכ׳ט ,עמי .836
ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,רחי יפה נוף
 גוש  ,10809ח׳׳ח ,188 ,186 ,149 ,114 ,96 ,79 ,77 ,65-63 ;554 ,553 ,497 ,482 ,478 ,386-384 ,192 ,190גוש ,10810
ח׳ח  ;477 ,445 ,412 ,132גוש  ,10812חלקות  44 ,42במלואן,
ח׳׳ח ,120-118 ,110-97 ,93-89 ,66-64 ,48-46 ,35-33
;250 ,185-183 ,174 ,173 ,163 ,143-139 ,137 ,136 ,132 ,127
גוש  ,10813ח׳׳ח .329 ,195-193 ,77 ,74,73
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת רחי יפה נוף בקטע שבין
צומת שדי קיש  -רחי וודגיווד ועד לרחי דפנה ,לצורך
הגדלת קיבולת העברת התנועה ברחי הנ׳ל ,לאור תכניות
הפיתוח האינטנסיביות במרכז הכרמל ובפרט בקטע שבין
שער הלבנון למלון דן כרמל .התכנית מבוססת על המלצות
תכנית המיתאר החדשה לחיפה ומסדירה את בעיית
החניה הציבורית לצורכי תיירות ,עקב אופיו המיוחד
של רחי זה המשמש כנקודת משיכה תיירותית לתצפיות
על נוף העיר; לפי תכנית מאושרת חפ 723/והתכנית
מרחב תכנון מקומי חדרה
המופקדת  ,859רחי יפה נוף מאושר לרוחבים האלה:
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
א( בקטע שבין שדי קיש  -רחי וודגיווד לבין רחי אליוט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
 הרוחב המאושר הוא  15מי; ב( בקטע שבין רחי אליוטלשער הלבנון הרוחב המאושר הוא  20מי; ג( בקטע שבין והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
רחי שער הלבנון לרחי מסי  2097הרוחב המאושר הוא חד1179/״ ,שינוי לתכניות חד/450/ו ,חד ,813/חד/450/ה,
 20מי ,כאשר רוחב הדרך המיועדת לתנועת כלי רכב הוא חד.450/
 9מי ומשני צדיה אושר שביל נטוע בעבור הולכי רגל.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,שכי בית
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,במשרדי הועדה אליעזר ,בין הרחובות יפה נוף ,שדי האביב ,הר הנגב -
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי׳׳ם  ,15חיפה ,גוש  ,7726חלקות  265 ,264 ,228 ,111במלואן ,ח״ח ,113 ,112 ,2
טלי  ,04-8633448ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה .259 ,236 ,227
חיפה ,רחי ביאליק  ,3חיפה ,טלי  ,04-8356807בימים ובשעות
עיקרי הוראות התכנית :א( תכנון שכונת מגורים בת 98
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יח״ד והגדלת שטח בית הספר המקיף בבית אליעזר; ב( שינוי
ייעוד מובלעת קרקע חקלאית ומלאכה לשכונת מגורים
התואמת למרקם הקיים בבית אליעזר הוותיקה; ג( קביעת
מרחב תכנון מקומי חיפה
ייעודי השטחים האלה :מגורים בי ,שב״צ ,שצ״פ ,שביל,
הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדה
מיתקנים הנדסיים ,דרכים; ד( הגדלת השטח לבית הספר המקיף;
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הפקדת ׳תכנית מפורטת ה( הסדרת תנועת הולכי רגל וכלי רכב כדלקמן (1 :התוויית
מסי חפ/1038/ה׳׳ ,שהודעה על דבר הפקדתה ,בהתאם לסעיף דרכים בתחום מגרשי המגורים החדשים;  (2הסדרת הגישה
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-פורסמה בילקוט והחניה לבית הספר המקיף; ו( קביעת מבנים להריסה; ז( איחוד
הפרסומים  ,1516התשכ׳ט ,עמי .1161
וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.
בקרית
חיפה,
ומקומם:
השטחים הכלולים בתכנית
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
שפרינצק בין דרך צרפת ודרך אירופה  -גוש  ,10906חלקה 258
 13.11.2005ובילקוט הפרסומים  ,5452התשס״ו ,עמי .226
במלואה ,ח׳ח .275
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
עיקרי הוראות התכנית :מתן בינוי מחודש בשטח החלקה
ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי ,04-8633448
תוך קביעת חזית חנויות בבנין הפינתי.
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה ,רחי הלל
הועדה
במשרדי
בתכנית,
כל מעוניין רשאי לעיין
יפה  ,9חדרה  ,38100טלי  ,04-6303113וכל מעוניין רשאי לעיין
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי׳ם  ,15חיפה ,בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
טלי  ,04-8633448ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה ,רחי ביאליק  ,3חיפה ,טלי  ,04-8356807בימים ובשעות
מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד קרקע מאזור
לאחסנה לאזור לתעשיה עתירת ידע; ב( קביעת הוראות
בנושאי זכויות בניה ,גובה ,מרווחים ועיצוב הבנין במטרה
לאפשר הקמת מבנה לתעשיה עתירת ידע; ג( קביעת הוראות
בנושא כניסה ויציאה למגרש ,ולחניה תת־קרקעית בתחומי
המגרש ופיתוח סביבתי במגרש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.7.2005ובילקוט הפרסומים  ,5432התשס״ה ,עמי .3992
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי ¬8633448
 ,04וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה,
רח׳ ביאליק  ,3חיפה ,טלי  ,04-8356807וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מורדות הכרמל מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מכ639/״ ,שינוי
לתרש״צ ,2/20/14/מכ.192/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳ה ,1965-בדבר אישור ׳תכנית מפורטת מסי
חפ/1273/ח׳ ,שינוי לתכניות ג ,400/חפ/1273/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירת כרמל ,שכי
הדרומי
בצד
חיפה,
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
איילת הכרמל ,הרחובות הברוש והאלה  -גוש  ,10678ח״ח ;92
,10730
גוש
חיפה
של
של מת׳מ ,במבואות הדרום מערביים
גוש  ,10679ח״ח  ;125גוש  ,10689ח״ח  ;73 ,68 ,7 ,1גוש ,10713
ח׳ח .11
ח״ח  ;49-47גוש  ,10714ח״ח  ;164 ,152 ,151גוש  ,12270ח״ח .1
ילקוט הפרסומים  ,5553כ״א בתמוז התשס״ו17.7.2006 ,
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עיקרי הוראות התכנית :הרחבת יחידות הדיור הקיימות
ללא הגדלת מספר יחידות הדיור לפי הקריטריונים האלה:
א( קביעת הנחיות לקירוי מרפסות וגינות הצמודות ליח׳ד
קיימות באזור מגורים בי; ב( מתן ליגליזציה לקירוי מרפסות
וגינות הצמודות ליח׳ד באזור מגורים בי; ג( קביעת הנחיות
לסגירת שטחים בחללים קיימים הצמודים ליחידת הדיור;
ד( קביעת הנחיות להקמת מחסנים ומתן ליגליזציה בחללים
קיימים בקומת חניה מקורה באזור מגורים בי; ה( קביעת הנחיות
להקמת חניה בחלל קיים בקומת קרקע קיימת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי׳ם  ,15חיפה ,טלי .04-8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מורדות הכרמל ,רחי כורי  ,2חיפה  ,33093טלי ¬8676296
.04
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי קריות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳ה ,1965-בדבר אישור ׳תכנית מפורטת מסי
ק/259/א׳ ,שינוי לתכניות ק ,408/ק/284/ב ,ק ,281/ק.259/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צפון קרית מוצקין
בשטח מפעל קליל  -גוש  ,10421חלקה  27במלואה ,ח׳ח ,32
.92 ,81 ,65
עיקרי הוראות התכנית :פינוי מפעל קליל והקמת שכונת
מגורים שתכלול  500יחידות דיור והפרשת שטחים לצורכי
ציבור על ידי :א( איחוד וחלוקה חדשה של השטח הכלול
בגבולות התכנית ללא הסכמת הבעלים; ב( שינוי ייעוד קרקע
מקרקע לתעשיה ,דרך ,שטח פרטי פתוח ושטח ציבורי פתוח,
לקרקע המיועדת לאזור מגורים מיוחד ,מבני ציבור ,שבילים,
שטחים ציבוריים פתוחים ,חניה ציבורית ,מגרשים למיתקנים
טכניים ודרכים; ג( קביעת הוראות ,זכויות והנחיות לפיתוח
השטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.8.2005ובילקוט הפרסומים  ,5441התשס׳ה ,עמי .4304
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי׳׳ם  ,15חיפה ,טלי  ,04 -8633448וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות ,רחי הגדוד
העברי  ,4קרית מוצקין  ,26114טלי  ,04-8715291וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכניות דרך
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שומרון מופקדות תכניות אלה:
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 (1דרך מסי ש/ד/1129/ב׳ ,שינוי לתכניות בע ,322/ש/346/
במ/א ,ג/322/ב ,ש ,346/ש ,601/ש.1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס־חנה-כרכור
סמוך לאזור התעשיה קיסריה ,כביש  ,651רחי דרך הים -
גוש  ,10122חלקה  209במלואה ,ח׳ח ,103 ,61 ,60 ,44 ,43 ,36
;308,307,303,301,289,283,268,253,250,247,244גוש ,10124
ח׳ח  ;25 ,24גוש  ,10658ח׳ח  ;1גוש  ,10661ח׳ח .1
עיקרי הוראות התכנית :הרחבה ושדרוג דרך מסי 651
והפרדת מפלסים בכביש  - 651רכבת ישראל ,תוך שינוי
ייעוד של שטחים חקלאיים ,שצ׳פ ,מסילת ברזל ואזור
תעשיה לדרך ולשצ׳פ )במקום דרך מבוטלת(.
 (2׳תכנית דרך מסי ש/ד1272/׳ ,שינוי לתכניות ש ,498/ש/23/
א ,ש/697/א ,ש.1071/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בנימינה-גבעת עדה
מדרום לתחנת הרכבת בנימינה  -גוש  ,10162ח׳ח ;32 ,30
גוש  ,10164ח׳ח  ;41 ,37 ,35 ,2גוש  ,10166ח׳ח  ;1גוש ,10168
ח׳׳ח  ;44,39-36,10גוש  ,10172ח׳׳ח .69 ,68 ,48 ,47 ,2
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד של שטח חקלאי לדרך
מקומית בדבר הקמת גשר מעל הרכבת ,מדרום לתחנת
הרכבת בבנימינה בחיבור לדרך  652ממזרח לרכבת עם
אזור המלאכה שממערב למסילה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי׳׳ם  ,15חיפה ,טלי .04-8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה שומרון ,זכרון יעקב  ,30950טלי .04-6305522
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שומרון מופקדות תכניות אלה:
) (1׳תכנית מפורטת מסי ש/24/ב׳ ,שינוי לתכניות תרשצ/
 ,2/29/3ש ,17/ש ,18/ש.24/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צפון כרכור -
גוש  ,10072חלקות  164-147 ,139במלואן ,ח׳ח ,60 ,17 ,6-3
 ;115 ,114 ,73גוש  ,10074ח׳׳ח .477 ,131-129 ,106 ,7-5 ,2
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד משצ׳פ ,שב׳צ
ואזור מגורים בעתיד לאזור מגורים בי מיוחד ,שפ׳פ,
אזור מגורים גי ,שב׳צ ,דרכים ושצ׳פ ,כחלק מתכנון כולל
של מתחם לבניה בצפון כרכור ,הכולל  18יח׳ד קיימות
ו־ 160יח׳ד חדשות; ב( איחוד וחלוקה  -ללא הסכמת
הבעלים של מתחם אי ,ואיחוד בהסכמה של מתחם בי;
ג( הרחבת דרכים קיימות ,הסדרת צומתי תנועה והסדרת
דרכים חדשות; ד( הגדלת מספר יחידות הדיור במגורים אי
מ־ 1יח׳׳ד ל־ 2יח׳׳ד; ה( קביעת זכויות והוראות בניה.
ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

) (2׳תכנית מפורטת מסי ש1053/׳ ,שינוי לתכניות ש ,25/ש/
/23א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בנימינה  -גוש
 ,10152חלקה  75במלואה ,ח׳ח  ;115 ,17גוש  ,10215חלקות
 516 ,514 ,400-373 ,368במלואן ,ח׳ח ,108 ,73 ,62 ,60 ,59
.464 ,371 ,367 ,173 ,156 ,153
עיקרי הוראות התכנית :התחדשות עירונית במתחם
גבעת חן הירוקה לשיפור איכות החיים של התושבים
ולניצול יעיל של הקרקע ,כל זאת על ידי :א( פינוי המבנים
הקיימים בתחום התכנית והריסתם והקמת מבנים חדשים
במקומם בהיקף של כ־ 384יחידות ,בעשרה מגרשים;
ב( קביעת זכויות והוראות בניה לייעודי הקרקע השונים;
ג( קביעת ייעודי הקרקע והנחיות תכנון לדרכים ולשטחים
ציבוריים פתוחים; ד( קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח;
ה( קביעת הנחיות לשטחי תנועה ,חניה והולכי רגל;
ו( קביעת הנחיות לפיתוח שטח במסגרת נספח נוף;
ז( קביעת חלופות למימוש התכנית; ח( קביעת עקרונות
לעריכת תכניות לאיחוד וחלוקה כתנאי להיתר בניה
וקביעת שלב ביצוע ומעקב אחר מימוש התכנית.
) (3׳תכנית מפורטת מסי ש/ד1270/׳ ,שינוי לתכניות ש,498/
ש/23/א ,ש ,230/ש/1122/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בנימינה-גבעת עדה
במפגש בין דרכים  653/652ומסילות הרכבת בבנימינה
 גוש  ,10162חלקות  72 ,68במלואן ,ח׳ח ,67 ,65 ,63 ,62 ,59 ;86 ,77 ,76 ,74 ,73 ,69גוש  ,10172ח׳ח ,68 ,59 ,53 ,7-5 ,3 ,2
 ;81 ,80גוש  ,10204חלקות  81 ,76במלואן ,ח׳׳ח ,51-49 ,43
 ;104 ,75-70 ,67-64 ,56גוש  ,10205חלקות  141 ,21במלואן,
ח׳׳ח  ;140 ,138 ,122 ,78-76 ,73 ,20 ,9גוש  ,10206חלקה 58
במלואה ,ח׳ח  ;1גוש  ,10215ח׳ח  ;46 ,14גוש  ,10223חלקה
 1במלואה ,ח׳ח .87 ,21

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה שומרון ,זכרון יעקב  ,30950טלי .04-6305522
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור ׳תכנית מפורטת מסי
ש1032/׳ ,שינוי לתכניות ש/מק ,684/ש ,6/ש ,575/ש.11/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זכרון יעקב ,דרך היקב
בין גן התשבי ואזור המלאכה הסמוך  -גוש  ,11307חלקות ,36
 37במלואן ,ח׳ח .11
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי סיווג הקרקע
הכלולה בתכנית משטח חקלאי לשטח למוסד פרטי,
לצורך הקמת מוסדות חינוך וקהילה לקהילת בית אל;
ב( הגדרת השימושים המותרים בשטח התכנית וקביעת
זכויות והוראות בניה; ג( איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים;
ד( קביעת הנחיות והוראות בנושאי פיתוח ואיכות הסביבה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.12.2005ובילקוט הפרסומים  ,5480התשס׳ו ,עמי .1215
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי׳ם  ,15חיפה ,טלי ¬8633448
 ,04וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון ,זכרון
יעקב  ,30950טלי  ,04-6305522וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י׳ט בסיון התשס׳ו ) 15ביוני (2006
יגאל שחר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה

עיקרי הוראות התכנית :תכנון הפרדה מפלסית במפגש
דרכים  653/652ומסילות הרכבת בבנימינה ,על ידי:
א( קביעת הנחיות להקמת דרכים ,גשרים ,קירות
תומכים ,עבודות חפירת יסודות ,עבודות מילוי וכל
מחוז המרכז
העבודות הדרושות בהקמת ההפרדה המפלסית
במפגש כביש/מסילות ברזל ,לרבות פיתוח נופי ,סלילת
מרחב תכנון מקומי הוד השרון
דרכים וניקוז; ב( הרחבת דרך העליה )כביש  - (653דרך
הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
המסילה )כביש  (652תוך ביטול חלק מרצועת רכבת;
ג( יישור תוואי רחי הטחנה; ד( קביעת רוחב רצועת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
מסילת הברזל ,כמסומן בתשריטים; ה( שינוי והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
ייעודי קרקע לשטח למסילת ברזל ודרכים; ו(
) (1׳תכנית מיתאר מקומית מסי הר/11/485/ב׳ ,שינוי לתכנית
סגירת וביטול דרכים; ז( הסדרת צמתים ורחובות;
הר/11/485/א.
ח( ייעוד שטחים שבתחום התכנית לטיפול נופי; ט( מבנה
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון,
להריסה :גרם מדרגות בגשר הולכי רגל ממערב לרצועת
רמת הדר ,הרחובות צלמון ,זמיר ,זיבוטינסקי ורחי הדסים
רכבת ,מבנה קיים הנמצא בתחום דרך מאושרת )דרומית
ממערב  -גוש  ,6445חלקה  36במלואה.
מכביש  ,(653שער אבן בנוי הנמצא בחזית מזרקה קיימת
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד  6מגרשים לפי תכנית
והמבנה הקיים )פלאפל בנימינה( ,הכל בהתאם למסומן
הר/11/485/א ל־ 3מגרשים בלבד; ב( הגדלת זכויות הבניה
בתשריט.
וקביעת הבינוי; ג( תוספת של  8יחידות דיור ,הקמת 20
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
יחידות דיור סך הכל.
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
 27.6.2005ובילקוט הפרסומים  ,5427התשס׳ה ,עמי .3936
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת ) (2׳תכנית מיתאר מקומית מסי הר/11/600/א13/׳ ,שינוי
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לתכניות הר/במ/11/600/א ,הר/11/600/א.14/
ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי׳ם  ,15חיפה ,טלי .04-8633448
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,הרחובות
ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,
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המגן ומגדיאל  -גוש  ,6412ח׳ח  ;117 ,24 ,23גוש ,6413
חלקה  1במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד הקרקע ממגורים
בי לשטח ציבורי פתוח בתחום מגרשים 1/4 ,1/3 ,1/2 ,1/1
בחלקה  1בגוש  ,6413וקביעת זכות מעבר להולכי רגל וכלי
רכב בשטח ציבורי פתוח; ב( הרחבת דרך קיימת )רחי המגן(
מ־ 14מי הקבועים בתכנית הר/11/600/א ל־ 16מי בתכנית
זו; ב( ביטול קטע דרך משולבת מתכנית הרבמ/11/600/א
בח׳ח  1בגוש .6413

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

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר דחיית ׳תכנית מיתאר מקומית
מסי פת24/1213/׳ ,שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה
בעיתונים ביום  16.5.2002ובילקוט הפרסומים  ,5079התשס׳ב,
עמי .2522

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.2.2005ובילקוט הפרסומים  ,5379התשס׳ה ,עמי .2019
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רחי
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בר כוכבא  - 73גוש  ,6361חלקה  350במלואה.
הוד השרון ,רחי בני ברית  ,7הוד השרון  ,45105טלי ¬7759666
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו בנין צדדי צפוני
 ,09וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים מ־ 3מי ל־ 0מי; ב( הגדלת אחוזי בניה המותרים מ־120%
האמורים פתוחים לקהל.
ל־.148%
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
מרחב תכנון מקומי טייבה
טלי  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
מקומיות
מיתאר
הודעה בדבר הפקדת תכניות
ולבניה פתח תקוה ,רחי העליה השניה  ,1פתח תקוה ,49100
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון האמורים פתוחים לקהל.
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
טייבה מופקדות תכניות אלה:
מרחב תכנון מקומי ראש העין
) (1׳תכנית מיתאר מקומית מסי טב2886/׳ ,שינוי לתכניות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
טב ,12/1111/טב/25/560/ו ,ממ/25/560/ב.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טייבה  -גוש ,8031
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ח׳ח .45 ,28 ,4 ,2
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור חקלאי
ראש העין מופקדת ׳תכנית מיתאר מקומית מסי רנ3/2009/׳,
לאזור מגורים גי ,לדרך משולבת ולשטח ציבורי פתוח;
שינוי לתכנית רנ/במ.2/2009/
ב( שינוי ייעוד מאזור מגורים גי לדרך משולבת; ג( קביעת
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין ,רחי
הוראות וזכויות בניה.
) (2׳תכנית מיתאר מקומית מסי טב3068/׳ ,שינוי לתכניות נווה אפק  -גוש  ,5441חלקות  601-552 ,244-1במלואן;
גוש  ,5442חלקות  899-668,422-361,340-335,328-245במלואן;
ממ/25/560/ב ,טב/במ.2500/
גוש  ,5443חלקות ,666-602 ,551-423 ,360-340 ,334-329
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טייבה  -גוש  943-900 ,7839במלואן.
חלקות  5-3במלואן ,ח׳׳ח  ;38 - 33 ,22 ,7 ,6 ,1גוש ,7840
עיקרי הוראות התכנית :התכנית מתייחסת לכלל
ח׳ח .36 ,35 ,30 ,16 ,13 ,12 ,7
דגמי הבתים :דגם סטודיו ,ריסקין וקוטגי טורי על ידי:
חקלאי
מאזור
ייעוד
שינוי
א(
עיקרי הוראות התכנית:
א( הגדלת שטח הבניה המותר )שטחים עיקריים ושטחי שירות(
למגורים גי ,למגורים גי עם חזית מסחרית ,לדרכים ,לשטח לצורך הרחבת בתים קיימים ללא שינוי בייעוד הקרקע ,במספר
ציבורי פתוח ,לשטח בניני ציבור ,לדרך משולבת ולאזור יחידות הדיור ובשטחי המגרשים; ב( תוספת שטחים לבניית
משולב במסחר ומגורים; ב( שינוי ייעוד משטח לבניני מרתפים וחדרי עליית גג בבתים הקיימים; ג( שינוי קווי הבנין
ציבור לשטח ציבורי פתוח ולדרך משולבת; ג( שינוי מעל ומתחת לקרקע; ד( קביעת הוראות בניה להקמת חניות
ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך; ד( קביעת קונטור בניה מקורות ,שטחי שירות ומחסנים במגרשים עד גבול המגרש;
למגרשים הפנימיים; ה( קביעת הוראות וזכויות בניה.
ה( קביעת הוראות בניה להקמת פרגולות עד לשטח של  30מ׳ר;
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי ¬9788444
 .08העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה טייבה ,טייבה  ,40400טלי .09-7992808
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ו( קביעת הוראות בניה לתוספת חדרי עליית גג בחלל הגגות
או על גבי גגות שטוחים; ז( קביעת הוראות בניה לתוספת גג
רעפים לגגות שטוחים; ח( שינוי של הוראות הבינוי והעיצוב
כדלקמן (1 :במקום עד  2קומות בבנין יותרו  3קומות בתוספת
מרתף ,כשהקומה השלישית תיועד כחדר עליית גג בלבד בחלל
הגגות המשופעים או בגגות שטוחים;  (2גובה המרבי המותר
יהיה  9.6מי;  (3במקום גגות משופעים עד  40%יותר שיפוע של
עד  (4 ;60%תותר פתיחת דלת בהיתר בקומה שניה מעל גג חדר
הביטחון/ממ׳ד.
ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית
לתבנון ולבניה מחוז המרבז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתבנון ולבניה ראש העין ,רח׳ שילה  ,21ראש העין
 ,48036טלי .03-9007289
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמבת.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התבנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון
ולבניה מחוז המרבז ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה
ראשון לציון מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מסי רצ88/6/1/״,
שינוי לתבניות רצ ,37/6/1/רצ/6/1/ב.
השטחים הבלולים בתבנית ומקומם :ראשון לציון ,רח׳
האבות  - 17 ,15גוש  ,3930חלקות  592 ,591במלואן.
עיקרי הוראות התבנית :תוספת שטח עיקרי לבניית חדרים
על הגג ,סך הבל  23מ״ר לבל יחידות דיור לדירות בקומה
עליונה )עם גג שטוח(.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתבנון
ולבניה מחוז המרבז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי ¬9788444
 .08העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתבנון ולבניה ראשון לציון ,רחי הברמל  ,20ראשון לציון
 ,75264טלי .03-9547577
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמבת.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח להשלמת מגרשים באזור
מגורים בי ,אזור בי מיוחד ושטח בניני ציבור; ג( שינוי ייעוד
מאזור מגורים בי לדרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.6.2005ובילקוט הפרסומים  ,5409התשס׳ה ,עמי .3124
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי
 ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ראשון לציון ,רחי הכרמל  ,20ראשון לציון  ,75264טלי ¬9547577
 ,03וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחבי תכנון מקומיים יבנה ,ראשון לציון ושורקות

הודעה בדבר אישור תכנית דרך
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור ׳תכנית דרך מסי
מח148/׳ ,שינוי לתכניות בר ,173/בר ,1/95/יב ,2/132/יב,206/
מח ,1/תרש׳צ) 3/62/20/יבנה( ,תרש׳צ) 3/62/35/יבנה( ,יב,222/
יב/במ ,226/רצ ,70/1/רצ ,67/1/בר/בת ,213/משמ ,95/משמ,94/
משמ ,142/מח.140/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנה וראשון לציון,
פרוזדור מסילת הברזל בקטע ראשון לציון-פלשת  -גוש ,3538
ח׳׳ח  ;46 ,44-42גוש  ,3539חלקות  17-15 ,12 ,11 ,8במלואן,
ח׳ח  ;23 ,22 ,14 ,10 ,9 ,7-2גוש  ,3540חלקות  17 ,11-3 ,1במלואן,
ח׳׳ח  ;62 ,59 ,56 ,54 ,52 ,44-40 ,31-28 ,24 ,18 ,12גוש ,3946
ח׳ח  ;241 ,235 ,229גוש  ,4072ח׳ח  ;9 ,8 ,6 ,5גוש  ,4075חלקה
 50במלואה ,ח׳ח  ;59 ,30 ,29גוש  ,4880ח׳ח  ;6גוש ,4881
ח׳ח  ;1גוש  ,4887ח׳ח  ;2 ,1גוש  ,4888ח׳ח ,13 ,12 ,10-6 ,3-1
 ;38 ,36 ,23-18 ,16גוש  ,4905חלקה  12במלואה ,ח׳׳ח ,8 ,6 ,3
 ;31 ,13 ,11 ,10גוש  ,4907ח׳׳ח  ;12 ,5 ,2גוש  ,4919ח׳׳ח ;16-14
גוש  ,4921ח׳ח  ;22 ,18 ,13 ,2גוש  ,4939ח׳ח  ;6 ,3 ,2גוש ,4940
ח׳ח  ;4 ,2 ,1גוש  ,5067ח׳ח  ;4גוש  ,5270ח׳ח  ;14 ,13גוש ,5285
ח׳ח  ;6 ,2 ,1גוש  ,5286ח׳ח  ;3 ,1גוש  ,5287חלקה  13במלואה,
ח׳׳ח  ;35-33 ,31-28 ,26 ,24 ,20 ,19 ,15 ,14 ,12 ,6-2גוש ,5403
חלקה  2במלואה ,ח׳ח  ;22גוש  ,5418ח׳ח  ;4גוש  ,5445ח׳ח ,4-2
 ;10גוש  ,5467ח׳ח  ;2גוש  ,5738ח׳ח  ;7גוש  ,5739ח׳ח .35 ,27
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת רצועת מקרקעין למסילת
ברזל בקטע ראשון לציון-פלשת ,לרבות לתחנות לאיסוף נוסעים
ולהורדתם; ב( קביעת רוחב רצועת מסילת הברזל ,כמסומן
בתשריטים; ג( שינוי ייעודי קרקע לשטח למסילת ברזל ,לתחנות
לאיסוף נוסעים ולהורדתם ,למיתקני ומבני דרך ולמיתקני
תשתית; ד( קביעת הוראות לקווי בנין; ה( מתן אפשרות
להתוויית דרכי/שבילי שירות בתחום התכנית להחזקת מבני
ומיתקני הדרך ומיתקני התשתית וכל מיתקן אחר שיידרש
להפעלת הרכבת ותחזוקת המסילה; ו( ייעוד שטחים בתחום
התכנית להסדרת ניקוז ,לטיפול נופי ולפתרונות אקוסטיים;
ז( קביעת הוראות להקמת מיתקנים הדרושים לחשמול הרכבת
כולל אמצעי הזנה )תחנות השנאה( ,מערכת מגע עילי ,מיתקני
השו׳ב )שליטה ובקרה( לחשמול ,לתקשורת ולאיתות.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התבנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית
מסי רצ16/3/2/1/״ ,שינוי לתבניות רצ ,1/1/רצ/3/2/1/א.
השטחים הבלולים בתבנית ומקומם :ראשון לציון  -גוש
 ,4746חלקות  74 ,21-13במלואן; גוש  ,7282חלקות ,244 ,99-92
 245במלואן; גבולות התבנית :מצפון  -מגורים ,רמת אליהו,
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
גוש  ;7282ממזרח  -דרך ,רחי זלמן שניאור ,גוש  ;3947מדרום
 31.3.2005ובילקוט הפרסומים  ,5397התשס׳ה ,עמי .2676
 מגורים ,גוש  ;4746ממערב  -מגורים גוש .3946התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
בהסבמת
וחלוקה
עיקרי הוראות התבנית :א( איחוד
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
משטח
4746
בגוש
74
הבעלים; ב( שינוי ייעוד לחלק מחלקה
טלי  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ילקוט הפרסומים  ,5553ב״א בתמוז התשס״ו17.7.2006 ,
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ולבניה יבנה ,שדי דואני  ,3יבנה  ,70600טלי ,08-9433380
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון ,רחי
הכרמל  ,20ראשון לציון  ,75264טלי  ,03-9547577ובמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,גבעת ברנר ,גבעת
ברנר  ,60948וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳ה ,1965-בדבר אישור ׳תכנית מיתאר מקומית
מסי שד/10/290/ב׳ ,שינוי לתכניות הר ,10/290/הר/10/290/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמות השבים,
רחי משה שרת  -גוש  ,6452חלקות  135 ,124במלואן.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה של חלקות
 135 ,124בהסכמת הבעלים; ב( תוספת זכויות בניה  -קביעת
 6יח׳׳ד ,מתוכן  2יח׳׳ד קיימות; ג( תנאים למתן היתר בניה;
ד( תנאים להריסת מבנים; ד( שינוי ייעוד מקרקע חקלאית אי
לדרך חדשה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות מופקדות תכניות אלה:
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
) (1׳תכנית מיתאר מקומית מסי רח1/7/450/׳ ,שינוי לתכניות  18.11.2005ובילקוט הפרסומים  ,5475התשס׳ו ,עמי .1065
רח ,7/450/רח/2000/י.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רחי הרא׳ז  3לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 גוש  ,3694חלקה  123במלואה.עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים בי דרום השרון ,נוה ירק  ,49945טלי  ,03-9000500וכל מעוניין
לאזור מגורים גי; ב( תוספת יח׳ד כך שניתן לבנות  9יח׳ד רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
במקום  5.3יח׳ד ותוספת שטח עיקרי כך שיהיה בסך הכל לקהל.
 1,030מ׳ר; ג( שינוי בקו בנין קדמי למרפסות לא מקורות;
ד( שינוי בקו בנין אחורי מ־ 6מי ל־ 5מי.
מרחב תכנון מקומי זמורה
) (2׳תכנית מיתאר מקומית מסי רח/800/א30/׳ ,שינוי לתכניות
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
רח/800/א ,רח/2000/י.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
רחי
רחובות,
ומקומם:
בתכנית
השטחים הכלולים
והבניה ,התשכ׳ה ,1965-בדבר אישור ׳תכנית מיתאר מקומית
סמילנסקי  - 4גוש  ,3703חלקה  686במלואה.
מסי זמ4/102/598/׳ ,שינוי לתכנית זמ.102/598/
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת מספר יח׳ד המותרות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גן יבנה  -גוש ,2767
בתחום התכנית מ־ 7יח׳׳ד למגרש ל־ 8יח׳׳ד למגרש; חלקה  50במלואה ,ח׳ח  ;20 ,17 ,16גוש  ,2768חלקה  22במלואה,
ב( ביטול חלק מקומת העמודים המפולשת לצורך מגורים; ח׳ח  ;7גוש  ,2769ח׳ח .1
ג( הגדלת השטח העיקרי המותר מ־ 110%ל־;122%
עיקרי הוראות התכנית :א( הפרדת המגורים מהמסחר
ד( קביעת זכויות והוראות בניה.
על ידי (1 :שינוי ייעוד ממסחר למגורים במגרשים 920ב,921 ,
לתכנית
שינוי
רח37/950/׳,
) (3׳תכנית מיתאר מקומית מסי
 (2 ;923תוספת זכויות בניה למסחר במגרשים 920א ו־;922
11/6
ב( שינוי במספר הקומות בשטח התכנית מ־ 3קומות ל־ 2קומות;
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רחי ג( שינוי המעגל הפנימי של הכיכר משטח ציבורי פתוח לדרך.
דובנבוים  ,12 ,10 ,8 ,6 ,4רחי גרשון  -גוש  ,3655חלקות
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 38-34במלואן.
 22.7.2005ובילקוט הפרסומים  ,5432התשס׳ה ,עמי .3998
פיתוח
מאזור
ייעוד
שינוי
א(
התכנית:
הוראות
עיקרי
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לפי תכנית  11/6לאזור מגורים גי מיוחד ,לאזור מגורים לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי
קיים ,לדרך ולשטח פרטי פתוח; ב( קביעת זכויות בניה  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
כגון :מספר יח׳ד ,שטח עיקרי ,שטח שירות ,מספר קומות זמורה ,ביל׳׳ו סנטר ,קרית עקרון  ,70500טלי  ,08-9414044וכל
וקביעת קווי בנין; ג( קביעת הוראות הבניה.
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות פתוחים לקהל.
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
מרחב תכנון מקומי לודים
תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי  ¬9788444והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 .08העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ולבניה רחובות ,רחי ביל׳ו  ,2רחובות .76442
לודים מופקדת ׳תכנית מפורטת מסי גז37/525/׳ ,שינוי לתכנית
התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם ג.12/525/
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר חב׳ד  -גוש
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 ,6274חלקה  126במלואה ,ח׳ח .93
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ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנונית למגרש
לבניני ציבור באמצעות :א( שינוי ייעוד מאזור חקלאי לשטח
לבניני ציבור; ב( קביעת הוראות ומגבלות בניה בשטח
התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי ¬9788444
 .08העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה לודים ,רחי טשרניחובסקי  ,1רמלה .72444

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סביון ,רחי
מבואות  ,43רחי הר דפנה  - 9גוש  ,6722ח׳ח  ;147מגרשים 623
ו־ 837בהתאם לתכנית ממ)/שד(.23/534/
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד מגרשים  623ו־837
וחלוקתם מחדש לשני מגרשים בהסכמת הבעלים; ב( שינוי
ייעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים עם משקי עזר; ג( שינוי
ייעוד מאזור מגורים לאזור מגורים עם משקי עזר; ד( קביעת
הוראות בניה בהתאם.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.12.2004ובילקוט הפרסומים  ,5361התשס׳ה ,עמי .1196
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי
 ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מצפה אפק ,רחי גליס  ,9פתח תקוה  ,49277טלי  ,03-9302051וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

מרחב תכנון מקומי שרונים

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מזרח השרון מופקדת ׳תכנית מיתאר מקומית מסי
מש190/1/7/׳ ,שינוי לתכניות מש ,0/1/7/מש/5/644/1/7 /ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קלנסווה  -גוש ,7862
ח׳ח  ;11מגרש  26בהתאם לתכנית מש/5/644/1/7/ג.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קווי בנין לפי פירוט
זה :בחזית מזרחית מ־ 5מי ל־ 3מי; בחזית צפונית מ־ 3מי
ל־ 2מי; בחזית מערבית ל־ 3מי; בחזית דרומית ל־ 3מי; ב( הגדלת
מספר יחידות הדיור מ־ 3יח׳׳ד ל־ 8יח׳׳ד ,מספר קומות יהיה
מ־ 3קומות ל־ 4קומות על קומת חניות סגורה; ג( הגדלת
וקביעת אחוזי בניה ל־ 48%לקומה ,סך הכל  192%בכל הקומות;
ד( קביעת הוראות וזכויות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי ¬9788444
 .08העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מזרח השרון ,קלנסווה .42837
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור ׳תכנית מיתאר מקומית
מסי ממ4137/׳ ,שינוי לתכנית ממ.4031/

ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שרונים מופקדת ׳תכנית מיתאר מקומית מסי הצ381/1/1/׳,
שינוי לתכנית הצ.122/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבן יהודה  -גוש
 ,8018חלקות  222 ,221במלואן.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד חלקות  221ו־222
מאזור מגורים אי לאזור מגורים אי מיוחד ,והגדלת מספר יח׳ד
מ־ 2יח׳׳ד ל־ 4יח׳׳ד בתחום התכנית; ב( הגדלת זכויות הבניה
לשטח עיקרי מ־ 40%ל־ 60%בכל חלקה ,וקביעת השטח לשטחי
שירות ל־ 20מ׳ר לכל יח׳ד; ג( שינוי קו בנין לרחי הדקל בעבור
חלקה  221מ־ 5מי ל־ 4מי ,ושינוי קווי בנין בתחום התכנית;
ד( קביעת בינוי מנחה בתחום התכנית; ה( קביעת מבנים
להריסה ותנאים להריסתם.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שרונים ,אזור תעשיה דרום ,נתניה
.42504
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ׳ה בסיון התשס׳ו ) 21ביוני (2006
שוקי אמרני
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז
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מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳ה ,1965-בדבר אישור ׳תכנית מפורטת מסי
ג14135/׳ ,שינוי לתכנית ג.9000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16513
חלקות  113 ,37-35 ,32במלואן ,ח׳ח  ;114 ,107גוש  ,16571חלקה
 21במלואה; גוש  ,16574חלקה  57במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור בניה רגיל
לאזור מגורים ,משרדים ,חניון ולאזור בניה מיוחד; ב( קביעת
הוראות בניה חדשות בתכנית; ג( הסדרת מערכת דרכים
באזור; ד( הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות; ה( שינוי קווי בנין;
ו( אישורים כחוק של מבנים קיימים בתחום התכנית; ז( הקמת
חניון.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.9.2004ובילקוט הפרסומים  ,5343התשס׳ה ,עמי .441
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה נצרת ,נצרת ,טלי  ,04-6459200וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳ה ,1965-בדבר אישור ׳תכנית מפורטת מסי
ג12546/׳ ,שינוי לתכנית ג.6760/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גידיידה מכר  -גוש
 ,18529חלקות ,284 ,275 ,274 ,271 ,248-242 ,239 ,231 ,227 ,2
 364-360במלואן.
עיקרי הוראות התכנית :יצירת שבילים ודרכים לציבור
כולל שצ׳׳פ באזור המגורים בשטח הבנוי בכפר מכר על ידי:
א( הקצאת שבילים להולכי רגל בשטח השיכון; ב( הקצאת
שטחים ירוקים פתוחים בשטח השיכון; ג( הקצאת שטח ציבורי
מיוחד; ד( יצירת דרכי גישה חדשות בשטח השיכון.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.8.2005ובילקוט הפרסומים  ,5432התשס׳ה ,עמי .4005
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המרכזי ,עכו ,טלי  ,04-9912621וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור ׳תכנית מיתאר מקומית
מסי ג14334/׳ ,שינוי לתכניות ג ,8863/ג ,4908/ג.12656/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גורן  -גוש ,18615
ח׳ח .25 ,14 ,12

4224

עיקרי הוראות התכנית :א( מתן אפשרות להקמת מלונית
במושב גורן; ב( שינוי ייעוד קרקע מקרקע חקלאית ואזור מגורים
לאזור תיירות ונופש ,מאזור מגורים לדרך ,מקרקע חקלאית
לאזור מגורים ,מדרך לשטח למבני משק; ג( קביעת התכליות
המותרות לכל ייעוד קרקע; ד( קביעת הוראות בניה; ה( קביעת
הנחיות ארכיטקטוניות ,עיצוב והשתלבות בנוף ובסביבה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.1.2006ובילקוט הפרסומים  ,5490התשס׳ו ,עמי .1601
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מעלה הגליל ,ד׳׳נ מעלה הגליל ,מעונה ,טלי ,04-9979659
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
י׳ט בסיון התשס׳ו ) 15ביוני (2006
הרצל גדז
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי מחוז הדרום

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת ׳תכנית מיתאר מקומית מסי 253/02/11׳.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הסביבה החופית
בתחום הים התיכון מול חופי אשדוד ,קואורדינטות
תחום תכנית המיתאר )קואורדינטות(:
דרום צפון X -
מערב מזרח¥-
156030
646527
155486
644654
158833
643066
159917
644706
159918
644839
עוגני הפיילוט )קואורדינטות(:
דרום צפון X -
מערב מזרח ¥ -
644887
157455
644716
157925
מרחבי תכנון גובלים בתכנית :מרחב תכנון מקומי אשדוד
ומרחב תכנון מקומי-מחוזי מחוז המרכז.
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת שטח לחקלאות ימית
בים התיכון מול חופי אשדוד; ב( קביעת הוראות לתכנית
מיתארית; ג( קביעת הנחיות להכנת תכניות מפורטות בשטח
התכנית ובענינים המפורטים בתכנית זו; ד( קביעת הנחיות
מפורטות להקמת חווה לגידול דגים ב־ 2מערכות כלובים,
שתשמש כפיילוט; ה( קביעת ייעוד הקרקע בשטח התכנית
לתכליות ולשימושים המותרים האלה (1 :גידול דגים בים
הפתוח;  (2הקמת מיתקני עזר מעל ומתחת לפני הים לצורכי
סעיף  ;1ו( קביעת הוראות ,הנחיות והגבלות מפורטות
ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

לשימושים המותרים; ז( קביעת השלבים וההתניות לביצוע
התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263791ולמשרדי הועדה המקומית-מחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי .08-6263795
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מחוז הדרום

הודעה בדבר דחיית תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר דחיית תכניות אלה:
) (1׳תכנית מיתאר מקומית מסי 137/02/11׳ ,שהודעה על
דבר הפקדתה פורסמה בעיתונות ביום  25.6.1979ובילקוט
הפרסומים  ,2550התשל׳ט ,עמי .1852
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחב תכנון מקומי
 מחוז הדרום.עיקרי הוראות התכנית :ייעוד שטחים בשטח החלת
התכנית לצורכי כריה וחציבה ,עיבוד החומר הנכרה
ולדרכי גישה.
) (2׳תכנית מיתאר מקומית מסי 1/137/02/11׳ ,שינוי לתכנית
 ,137/02/11ושהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונות
ביום  27.12.1979ובילקוט הפרסומים  ,2600התש׳ם ,עמי .932
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כביש באר שבע-
דימונה כ־ 8ק׳מ לפני הכניסה לדימונה.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד ותכנון שטחים לחיצוב,
לכריה ,לעיבוד החומר הנכרה ,לדרכי גישה לשירותים
הנדסיים ,ולאיתור שטחים לפינוי הפסולת בשלבי הכריה
והעיבוד השונים.
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית-מחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263795וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי אבו בסמה

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר דחיית ׳תכנית מפורטת מסי
138/03/28׳ ,שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
ביום  25.5.1980ובילקוט הפרסומים  ,2596התש׳׳ם ,עמי .794
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור נחל ערוער; נ׳צ:
 - 14820-05657,14988-05697,14938-05864,1479-0579חלקי
גושים .100163 ,100162 ,100161
ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

עיקרי הוראות התכנית :איתור ותכנון שטחים לחיצוב,
לכריה ,לעיבוד החומר הנכרה ,לדרכי גישה לשירותים
הנדסיים ולאיתור שטחים לפינוי הפסולת בשלבי הכריה
והעיבוד השונים.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע  ,84100טלי
 ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אבו
בסמה ,רחי זלמן שזר  ,21באר שבע  ,84100טלי  ,08-6655543וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי אופקים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
אופקים מופקדות תכניות אלה:
) (1׳תכנית מפורטת מסי 131/102/03/23׳ ,שינוי לתכניות
) 102/03/23תרש׳צ .(4/12/1
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אופקים ,רחי הרצל
פינת רחי כצנלסון  -גוש  ,39555ח׳ח  ;124 ,8גוש ,39556
חלקה  68במלואה ,ח׳ח .83 ,82
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת הבעלים; ב( שינוי ייעוד השטח מאזור למבני
ציבור ,למסחר ומשרדים ומשטח ציבורי פתוח לחניה
ציבורית; ג( קביעת בינוי חדש להקמת מבנה למסחר
ומשרדים; ד( קביעת שטחי בניה מרביים ל־ 3,744מ׳ר
מתוכם  2,674מ׳ר שטחים עיקריים; ה( קביעת קו בנין מרבי
לבינוי המוצע; ו( קביעת מספר הקומות המרבי לפי פירוט
זה :קומה אחת ממפלס רחי הרצל לשימוש מסחרי ומעליה
 2קומות לשימוש משרדים וחדרים טכניים בגג; ז( קביעת
תנאים למתן היתר.
) (2׳תכנית מפורטת מסי 33/107/03/23׳ ,שינוי לתכניות
/23במ,15/107/03/23 ,107/03/23 ,29/107/03/23 ,71/
.3/107/03/23
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אופקים ,שכי
בן גוריון  -גוש  ,100212/2ח׳ח  - 1לא מוסדר ,הנכס
בהליכי הסדר וההעברה טעונה הרשאה תל׳ר ;147/79
גוש  23ארעי ,חלקה  ,21לפי ספר  ,500דף  ;20גוש ,39555
ח׳ח  - 124מוסדר.
עיקרי הוראות התכנית :בניית מסגרת תכנונית המאפשרת
הרחבת שטח יחידות דיור קיימות ובניית יחידות דיור
חדשות בשכונת בן גוריון באופקים ,באזורי מגורים אי,
בי ,וגי ,על ידי שינויים בזכויות בניה ,הנחיות והגבלות
בניה ובקווי בנין ,שינויים בייעודי קרקע ,איחוד וחלוקת
מגרשים בהסכמת בעלים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
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המקומית לתכנון ולבניה אופקים ,שדי הרצל  ,1אופקים ,80300
טלי .08-9928542
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

מגורים אי; ו( שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים אי ,שטח
לבניני ציבור ,דרך מוצעת ,שטח ציבורי פתוח ,שביל להולכי
רגל; ז( קביעת קווי בנין מרביים לבניה המוצעת במגרשים
לפי ייעודם; ח( קביעת השימושים המותרים באזור מגורים
אי ומתן הנחיות אדריכליות בהתאם; ט( קביעת השימושים
המותרים באזור המסחרי; י( קביעת השימושים המותרים
בשטח לבניני ציבור; יא( קביעת השימושים המותרים בשטח
למיתקנים הנדסיים; יב( קביעת מספר קומות מרבי לכל ייעוד
ומיקומם מעל ומתחת לכניסה הקובעת; יג( קביעת היקפי
הבניה המרבית לכל ייעוד; יד( קביעת נספח בינוי והסדרי
תנועה וחניה מנחה; טו( קביעת הנחיות לביצוע פיתוח
ותשתיות ציבוריות ,לרבות בשטח הציבורי הפתוח ובשבילים
להולכי רגל; טז( קביעת תנאים למתן היתרי בניה; יז( קביעת
תנאים בדבר עתיקות; יח( קביעת שלבי ביצוע.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳ה ,1965-בדבר אישור ׳תכנית מפורטת מסי
42/104/03/3׳ ,שינוי לתכניות /3מק.38/104/03/3 ,2034/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד ,רובע די,
רחי רוגוזין  - 33 ,31גוש  ,2189חלקות  81 ,80במלואן,
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ח׳ח .83 ,69
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בזכויות הבניה במגרש בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 2004והסדרת זכויות מעבר וחניה במגרשים  2004ו־ 2005ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
לפי הפירוט הזה :א( תוספת של  6יחידות דיור במגרש להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
 ;2004ב( הגדלת זכויות בניה מרביים ב־ 2,555מ׳ר שמתוכם המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
 989מ׳ר שטח עיקרי וקביעת תכסית מרבית; ג( שינוי לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
במספר קומות; ד( הסדרת כניסת רכב נוספת למגרש  ;2004טלי  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
ה( צירוף נספח בינוי תנועה וחניה הכולל הנחיות להעמדת המקומית לתכנון ולבניה אשקלון ,רחי הגבורה  ,7אשקלון ,טלי
הבנינים ,גובהם וסידורי חניה; ו( קביעת תנאים למתן היתרי .08-6792355
בניה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
 23.9.2005ובילקוט הפרסומים  ,5453התשס׳ו ,עמי .277
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
מרחב תכנון מקומי אשקלון
טלי  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
אשדוד ,רחי הבנים  ,12אשדוד  ,77100טלי  ,08-8545304וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
פתוחים לקהל.
והבניה ,התשכ׳ה ,1965-בדבר אישור ׳תכנית מיתאר מקומית
מסי 133/101/02/4׳ ,שינוי לתכניות ,28/126/03/4 ,13/126/03/4
.105/03/4 ,16/101/02/4 ,101/02/4
מרחב תכנון מקומי אשקלון
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון ,שכי נווה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
ים די  -גוש  ,1944ח׳׳ח  ;152 ,142 ,18-16גוש  ,1950ח׳׳ח ,14
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון  ;32 ,31 ,29-25גוש  ,1951חלקות  102 ,101 ,85 ,58-54במלואן,
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ח׳ח ;108 ,105 ,104 ,100 ,94-90 ,88 ,86 ,84-77 ,71 ,70 ,59 ,53-49
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גוש  ,1955ח׳ח  ;54גוש  ,2433ח׳ח .123
אשקלון מופקדת ׳תכנית מיתאר מקומית מסי 158/101/02/4׳,
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנונית הקמת
שינוי לתכניות /4 ,147/03/4 ,101/02/4במ.11/
שכונת מגורים בנה ביתך ,על ידי שינויים בייעודי הקרקע
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון ,מתחם שדי קביעת הנחיות ומגבלות בניה ,ועל ידי איחוד וחלוקת מגרשים
ירושלים-רחי בן צבי-אפרידר  -גוש  ,1240חלקה  21במלואה ,בהסכמת הבעלים.
ח׳׳ח  ;29 ,27 ,25-22 ,8 ,7גוש  ,1933חלקות  98 ,96במלואן ,ח׳׳ח
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 ;64גוש  ,2872חלקה  101במלואה ,ח׳ח .130
 11.7.2001ובילקוט הפרסומים  ,5008התשס׳א ,עמי .3498
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקת מגרשים
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
בהסכמת הבעלים; ב( שינוי ייעוד מאזור מגורים בי לאזור לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
מגורים אי ,דרך מוצעת ,שטח ציבורי פתוח ,שטח לבניני ציבור ,טלי  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
דרך משולבת ושביל להולכי רגל; ג( שינוי ייעוד באזור מגורים אשקלון ,רחי הגבורה  ,7אשקלון ,טלי  ,08-6792355וכל מעוניין
די לאזור מגורים אי ,שטח למיתקנים הנדסיים ,דרך מוצעת ,שטח רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
ציבורי פתוח ,דרך משולבת ושביל להולכי רגל; ד( שינוי ייעוד לקהל.
משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים אי ,אזור מסחרי ,דרך מוצעת,
דרך משולבת ,שטח למיתקנים הנדסיים ,שטח לבניני ציבור
ושביל הולכי רגל; ה( שינוי ייעוד משטח לבניני ציבור לאזור
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ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר שבע מופקדת ׳תכנית מפורטת מסי 22/211/03/5׳ ,שינוי
לתכניות /5במ/5 ,4/63/במ.63/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכי נחל
בקע ,רחי עדן פרטוש  - 45גוש  ,38309חלקות  68 ,67במלואן,
ח׳ח  ;78גוש  ,38310ח׳ח .77
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת היקפי בניה מרביים
המיועד לאזור מגורים איחד־משפחתי עם
קיר משותף( מ־ 151מ׳׳ר ל־ 240מ׳׳ר ,מתוכם למטרות עיקריות:
מ־ 130מ׳׳ר ל־ 216מ׳׳ר; למטרות שירות :מ־ 21מ׳׳ר ל־ 24מ׳׳ר;
ב( שינוי בקווי הבנין לפי בניה קיימת ומתוכננת; ג( קביעת
קו בנין למצללה בחזית קדמית )לרחובות חמדה וצבי זינדר(;
ד( קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רחי מנחם בגין ,2
באר שבע ,טלי .08-6463807
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה קרית מלאכי מופקדת ׳תכנית מיתאר מקומית מסי
80/102/02/18׳ ,שינוי לתכניות /18במ ,22/ותרש׳צ
).5/35/12 (7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית מלאכי ,שכי
גן שמואל ,רחי הכלנית  - 20גוש  ,2422חלקה  85במלואה,
ח׳ח .82
עיקרי הוראות התכנית :הקמת שטח לבניני ציבור בשכונת
גן שמואל המיועד לבית כנסת לשימוש עמותת בית הכנסת
לזכר חללי צה׳ל כדלקמן :א( איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים; ב( שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח )מגרש מסי  14חלק(
לשטח לבניני ציבור )מגרש מסי  ;(909ג( קביעת שטחי הבניה
המרביים במגרש  909ל־ 165%משטח המגרש ,מתוכם 100%
המהווים שטחים עיקריים; ד( קביעת התכליות והשימושים
וקווי הבנין במגרש; ה( קביעת ההנחיות לתשתיות וההנחיות
לבינוי ועיצוב אדריכלי; ו( קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה קרית מלאכי ,רחי זיבוטינסקי ,1
קרית מלאכי  ,70900טלי .08-8608704
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חבל אילות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור ׳תכנית מפורטת מסי
177/03/12׳.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חבל אילות ,בקעת
תמנע; נ׳צ מרכזי  - 412200/198500גוש  ,39113ח׳ח ;1
גוש  ,39114ח׳ח .2
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדרת ייעודי הקרקע האלה:
 (1תיירות ונופש ,ללא שינוי ייעוד;  (2שינוי ייעוד מתיירות
ונופש לשטח פרטי פתוח;  (3שמורת טבע ללא שינוי ייעוד;
 (4דרך קיימת/מאושרת ,ללא שינוי ייעוד;  (5שינוי ייעוד
מתיירות ונופש לדרך מוצעת;  (6שינוי ייעוד מתיירות ונופש אי
לשצ׳פ; ב( איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים; ג( יצירת
מערך בינוי פרוס של כ־ 400יחידות אכסון מלונאי וכן שטחים
ציבוריים ומסחריים ,לפי התקנים הפיזיים של משרד התיירות;
ד( גובה הבניה לא יעלה על  3קומות ובכל מקרה גובה מבני
האכסון המרבי לא יעלה על  15מי; קווי הבנין בגבול שבין
מגרש המיועד לתיירות ונופש ובין המגרשים המיועדים לשטח
פרטי פתוח ,יהיו קו בנין .0
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.10.2005ובילקוט הפרסומים  ,5467התשס׳ו ,עמי .747
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חבל אילות ,אילות ,טלי  ,08-6355819וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מיתר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מיתר מופקדת ׳תכנית מפורטת מסי 37/102/03/15׳.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מיתר ,הקצה הדרומי
של רחי קדש ברנע  -גוש  ,100011ח׳ח  ;18גוש ,100360
ח׳ח .204
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת
בית כנסת על ידי :א( איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים;
ב( שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור
ולדרך; ג( קביעת שימושים מותרים ,הנחיות ומגבלות בניה;
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ד( קביעת זכויות בניה לשטח עיקרי ולשטח שירות במגרש
המיועד לשטח לבניני ציבור )בית כנסת(.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מיתר ,מיתר  ,85025טלי .08-6517410

עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעודי הקרקע מקרקע
חקלאית לאתר קבורה מיוחד על ידי איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת בעלים ,וקביעת זכות מעבר לציבור על ידי רישום
זיקת הנאה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.3.2006ובילקוט הפרסומים  ,5511התשס׳ו ,עמי .2413
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים ,שדרות ,טלי  ,08-6899696וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

מרחבי תכנון מקומיים שקמים ,שמעונים וחבל אילות

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים מופקדת ׳תכנית מיתאר מקומית מסי 489/02/7׳,
שינוי לתכנית .255/02/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית
אשכול ,דרומית לדרך  ,232סמוך לצומת אבשלום ולאנדרטת
הפלדה  -גוש  ,100303ח׳ח  ;1גוש  ,100304ח׳ח .2
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת
תחנת שאיבה על ידי :א( איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים; ב( שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי לשטח למיתקנים
הנדסיים; ג( קביעת זכויות בניה לשטחים עיקריים ולשטחי
שירות במגרשים המיועדים למיתקנים הנדסיים; ד( קביעת
הנחיות ומגבלות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,טלי .08-6899696

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדות המקומיות לתכנון
ולבניה שקמים ,שמעונים וחבל אילות מופקדת ׳תכנית מיתאר
מקומית מסי 102/02/1׳.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תחום שיפוט
מוניציפאלי של המועצות האזוריות :חוף אשקלון ,יואב ,לכיש,
שדות נגב ,אשכול ,מרחבים ,חבל אילות.
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת הוראות בדבר הקמת
מבנים חקלאיים בשטחים שייעודם קרקע חקלאית ,מקום בו
לא ניתן לעשות כן בהתאם לתכנית מקומית ו/או מפורטת
תקפה; ב( קביעת השימושים וסוגי המבנים החקלאיים אשר
ניתן להתירם מכוח הוראות תכנית זו ,לרבות התנאים להוצאת
היתרי הבניה להקמתם; ג( קביעת הוראות בדבר בינוי ועיצוב
אדריכלי של המבנים החקלאיים בשים לב להשתלבותם
המרבית בסביבה; ד( קביעת הוראות בדבר שמירה על איכות
הסביבה ומזעור הפגיעה בנוף וברצף השטחים הפתוחים;
ה( קביעת השימושים וסוגי המבנים החקלאיים שתנאי
להקמתם יהא אישורה של תכנית מפורטת אשר ניתן ליתן
מכוחה היתרי בניה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את טלי  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שקמים ,טלי  ,08-8500705ולמשרדי
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,טלי ¬6899696
 ,08ולמשרי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל אילות,
מרחב תכנון מקומי שמעונים
טלי .08-6355819

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור ׳תכנית מיתאר מקומית
מסי 38/303/02/7׳ ,שינוי לתכניות .1/148/03/7 ,303/02/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אתר קבורה מיוחד,
מועצה אזורית שער הנגב ,מערבית לקיבוץ דורות  -גוש ,2263
ח׳ח  ;33 ,28 ,26 ,21 ,20 ,13גוש  ,2264ח׳ח  ;93גוש  ,2330ח׳ח .1
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י׳ז בסיון התשס׳ו ) 13ביוני (2006
דוד)דודו( כהן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום
ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

הודעות בתי הדין הרבניים

.

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

מסי
תיק
9513

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

גולדגרבר רוזיקה 7.3.2000

שם המבקש/ת
גולדגרבר אנשל
דוד

7447

פורגס יולנדה

13.7.2003

עבודי לאה

1419

מקונן אדלו

2.6.2006

גירמה ישי

1196

אלקאים שמחה

11.3.2006

קנדלר יפה

5540

מנחם יפת

20.6.2006

מנחם ציונה

9345

קרדוש מרים

17.5.2006

קדר ישראל

4853

גנקינה פרל

3.2.2006

שקולניק סופי

3053

טסלר יוסף

23.5.2006

טסלר מרדכי

5620

ספקטור אידה

9.4.2006

גור אריה

0621

ברגר טוביה

17.5.2006

ברגר שושנה

מרקוביץ איזק

14.1.1982

אליהו יפה

12.6.2006

מסי
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

מרקוביץ לנקה

5467

אנזנברג וושקוצר 15.4.2006

רום מינה

אליהו עובדיה

1712

חכם אליהו יוסף 29.1.2006

חכם יחזקאל

1420

סלמן חזנה

7.3.2006

לוי שושנה

6412

2953

בכורי שמואל

28.5.2006

בכורי רות

6420

יונה איריס

2435

קופרמן רות

10.4.2006

קופרמן שלמה

6817

סטרולוביץ אנטה 10.7.2003

6727

שאבי סעידה

8.7.2002

שאבי דוד

2407

25.5.2006

6683

זפרני מרדכי

13.5.2006

זפרני תמר

3399

נגטי אברהם

27.3.2006

נגטי יפה

3190

פוגלסון תמרה

30.4.2006

פלוחוטנקו ברוך־
אלכס

6087

בי בתמוז התשס׳ו ) 28ביוני (2006
משה ביטון ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מסי
תיק שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

5364

זמושצינסקי דב

1.4.2006

זמושצינסקי ר

9886

חיים ריין בייה

14.2.2006

שפי אבלין

4121

הרשקוביץ
סיליביה

18.4.2006

פוקס רינה

1728

גולדמן רובין
אאידה

19.5.2006

רובין אירבינג

0574

רנרט זלאטה

16.11.2005

פסין סימה

8680

שנידר יהודית

9.5.2006

שנידר ראובן

9745

דנינו שלום

7.1.2000

וויצמן עדנה

4464

כהן יצחק

15.9.2005

כהן נורית

4820

לחמן שרה

2.6.2006

לחמן דב חיים

6512

סגל צבי

2.5.2006

סגל אדלינה

ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

יונה גורגי

לוי נסים

19.10.2004
22.6.2005

יונה תמיר
יונה תמיר
סטר אברהם
לוי דליה

4837

וורבייב יבגניה

25.3.2006

וורביוב
ויאציסלב

0812

לינדנפלד
שרולטה

8.5.2006

פלישמן ליביה

2596

קורקוס אליהו

30.5.2006

רבינוביץ מלכה

6950

דבוש קלרנדה

31.7.2001

דבוש אליהו

6943

דבוש משה

28.9.2004

דבוש אליהו

1756

שצופק חוה

10.4.2006

שצופק אביגדור

8239

מזרחי אברהם

26.3.2006

מריזן פנינה

0592

שיינקמן אפרים

30.4.2006

באסקינד גלינה

5413

גאפיל רינה

20.3.2006

עובדיה מנשה

6844

אלפרן רם יצחק

11.5.2006

אלפרן צבי

8919

אביחסירה
מכלוף

27.10.2004

אביחסירה סימי

3853

פוקס בלה

27.5.2006

פוקס גדעון צבי

3692

מזר בנימין

8.9.1995

צעירי אביטל

5904

אלוני סימה

20.10.2003

אלוני אריה

1526

וקנין חנה

4.1.2005

וקנין כליפה

3068

זגורי דוד

12.4.2006

זגורי עליזה

8175

מוסקוביץ
אברהם

24.7.2001

מוסקוסץ אדלה

כ׳ו בסיון התשס׳ו ) 22ביוני (2006
יצחק היקינד ,סגן המזכיר הראשי
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בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
פטירה

מסי
תיק

שם המנוח/ה

4344

פלדמן פועה

28.1.2006

0560

ניסימוב רבקה

2.5.2006

ניסימוב רפאל

6097

גומפריך טובה

18.3.2006

ביטר יששכר

9794

חבה יעקב

6.6.2006

חבה אביבה

4139

נגר מרים

8.5.2006

נגר בנימין

שם המבקש/ת
פלדמן שרגא
פייבל

4248

נהרי יוסף

19.3.2006

נהרי אביתר

7186

מירציה משה

23.5.2006

מירציה זיטה

7699

כהן שרה

4.6.2006

כהן זכריה

2828

מזרחי שרה

5.3.2006

מזרחי ראובן

6390

אפרון יוסף

3.5.2006

אפרון רוזה

2227

חן דרור

23.5.2006

חן יוסף

3991

אבני מיכה

19.5.2006

רבינוביץ מיטל

1136

ביטון אלברט
איזק

27.5.2006

ביטון גאולה

8227

בסין גריגורי

24.4.2006

בסין מאיה

6168

ויטליס חנה חוה

13.12.2005

ויטליס עודד

2200

סייג שמעון

7.9.2005

סייג רחל

מסי
תיק שם המנוח/ה
2669

יהב יוסף

 5703הופבאור
שמואל
4907

ווייס שושנה

 3565פרנקו מאירה

מסי
תיק שם המנוח/ה
1466

שרון דניאל

מסי
תיק שם המנוח/ה

1825

 6341ברנשטיין משה

27.5.2006

מאור אלי

4862

בלנקי דוד

30.4.2006

9142

אפל שיינדל

6.4.2006

9863

אפל לייב

13.3.2004

ויזל חיה פעריל

7030

לבנת חוה

5.6.2006

מרגלית יהודית

4714

בקר צילה

9.9.1980

3817

גלאם בכור

6.5.2006

4230

תאריך
פטירה
י׳ח אייר ס׳ו
י׳ז ניסן ס׳ו

שם המבקש/ת
פנקר אסתר
ברנשטיין
בלימוצה

 5749דרהין יהודה

טי שבט תש׳ן

חדד יעל

 7862שם טוב יוסף

טי סיון ס׳ו

שם טו דבורה

אי אייר ס׳ו
1.4.2006

מורד עזיזה
סגל איזאבלה
ביילה

 8922מורד ששון
 8945סגל ולדימיר
זאב
וי בתמוז התשס׳ו ) 2ביולי (2006

יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

שם המבקש/ת
בלנקי דניאל

שרון יהודית

הודעותלהווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפור־
טים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

7210

ויזל חיה פעריל

19.3.2006

שם המבקש/ת

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

חלוצי דוד

מסי
תיק

תאריך
פטירה

שלמה דידי ,המזכיר הראשי

קנכט אברהם

שם המנוח/ה

30.12.1989

כ׳ט בסיון התשס׳ו ) 25ביוני (2006

16.4.2006

תאריך
פטירה

4.4.2006

ווייס מרדכי
פרנקו מתתיהו

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

23.4.2006

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

14.5.2006

בית הדין הרבני האזורי בטבריה

קפלן שרה

בית הדין הרבני האזורי ברחובות

1.6.2005

יהב שלי
הופבאור חנה

חנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי

חלוצי רותי

משה הלוי ,המזכיר הראשי

תאריך
פטירה

גי בתמוז התשס׳ו ) 29ביוני (2006

 0897פנקר אהרון

 3930מאה כאנום
אסתר
כ׳ו בסיון התשס׳ו ) 22ביוני (2006

שם המבקש/ת

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מסי
תיק שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

אקרמן עדה

5523

פלדמן רחל

8.12.1999

פלדמן בוריס

גלאם טובה

2547

דוניציב ולרי

31.5.2004

דוניציב אלכסיי

ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

מסי
תיק
2554

דוניציב אירינה

4.12.2002

דוניציב אלכסיי

5350

גולדמכר ברסקיה

26.7.1992

רופמן גריגורי

9948

וולף מסי

 27.12.2005נדלר שושנה

שם המנוח/ה

9356

גבע עמרי

3.1.2006

גבע עירית

5343

רופמן אולגה

19.2.2005

רופמן לאוניד

הנ״ל תתכנס ביום  ,18.9.2006בשעה  ,18.00במשרדי עו״ד ברקמן
וקסלר בלום גזית ושות׳ ,מרכז עזריאלי  ,1קומה  ,36תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שרון גזית ,עו״ד ,מפרקת

פינאקור בע״מ

 1458זרביב אסתר רימונד  20.10.1986זרביב רוגיר חי
)ח״פ (51-333186-8
 2.11.2003וינוגרדסקי
 8590וינוגרדסקי בטיה
)בפירוק מרצון(
לודמילה
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
גי בתמוז התשס׳ו ) 29ביוני (2006
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
ניסים אדרי ,המזכיר הראשי
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,25.9.2006בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,הגן
הטכנולוגי  ,9מלחה ,ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
בית הדין הרבני האזורי באשקלון
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
הודעות
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
ראסל ד׳ מאיר ,עו״ד ,מפרק
תאריך
מסי
שם המבקש/ת
פטירה
תיק שם המנוח/ה

ליטל ווינג בע״מ

6094

שוחט לובה

17.6.2006

שוחט יוסף

בי בתמוז התשס׳ו ) 28ביוני (2006
אברהם פרץ ,המזכיר הראשי

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ג.לי.ג .מגל נכסים בע״מ
)ח״פ (51-227544-7
)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 המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,6.4.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל גולדשטיין ,מרח׳
קהילת אודסה  ,15תל 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.

)ח״פ (51-292671-8
)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  ,1.10.2006בשעה  ,17.00במשרדי המפרק,
שד׳ שאול המלך  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלומי רגב ,עו״ד ,מפרק

מייק אפ ליין בע״מ

)ח״פ (51-310137-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,20.6.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דניאל גפני ,ת״ז
מיכאל גולדשטיין ,מפרק  ,035881010ו/או עו״ד מיכאל גיון הופמן שפטלר ,ת״ז ,011932910
מרח׳ הארבעה 18א ,תל אביב  ,62489למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
אינוויט )ישראל( בע״מ
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
)ח״פ (51-294334-1
הודעה זו ,למען המפרקים הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
)בפירוק מרצון(
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
דניאל גפני ,עו״ד ,מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
החברה
בתמוזאסיפה
התשמ״ג ,1983-כי
]נוסח חדש[,
של17.7
סופית.200
התשס׳׳ו6 ,
הפרסומים  ,5553כ׳׳א
ילקוט

4231

המרכז לבריאות האשה המ.ל.ה בע״מ

גשר להובלה בע״מ

)ח״פ (51-218618-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,22.6.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דניאל גפני ,ת״ז
 ,035881010ו/או עו״ד מיכאל ג׳ון הופמן שפטלר ,ת״ז ,011932910
מרח׳ הארבעה 18א ,תל אביב  ,62489למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

)ח״פ (51-058321-4
)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 המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,26.6.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל רשפי ,ת״ז ,055727127
מרח׳ בר אילן  ,9רעננה ,למפרק החברה.

דניאל גפני ,עו״ד ,מפרק

מלמוד את מלמוד בע״מ
)ח״פ (51-092592-8
)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 המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,26.6.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל רשפי ,ת״ז ,055727127
מרח׳ בר אילן  ,9רעננה ,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 רשפי ,רו״ח ,מפרק

אל יוסי נתיבי תעופה בע״מ

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 רשפי ,רו״ח ,מפרק

אחים ברכה חברה לבניין בע״מ
)ח״פ (51-072252-3
)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 המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.6.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויטו ברכה ,ת״ז ,073455347
מרח׳ תובל  ,11רמת גן )אצל עו״ד משה שורר( ,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.
משה שורר ,עו״ד
בא כוח המפרק

לימור שוייצר ניהול והשקעות בע״מ
)ח״פ (51-260654-2
)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
המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,31.1.2006התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את לימור שוייצר ,ת״ז

)ח״פ (51-261033-8
)בפירוק מרצון(
מפרק
ומינוי
הודעה על פירוק מרצון
Estoril.13GeneralCarmona
:שכתובתו2 7 6 5 - 2 0 7 , 0 1 3 4 6 6 9 7 4,
החברות
לפקודת
)321א(
לסעיף
ניתנת בזה הודעה בהתאם
 ,Portugalלמפרק החברה.
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.6.2006התקבלה החלטה
לימור שוייצר ,מפרק
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל רשפי ,ת״ז ,055727127
מרח׳ בר אילן  ,9רעננה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
אינדוקס אונליין בע״מ
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
)ח״פ (51-255891-7
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
)בפירוק מרצון(
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
יובל רשפי ,רו״ח ,מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
ילקוט הפרסומים  ,5553כ״א בתמוז התשס״ו17.7.2006 ,
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של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,6.6.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ואר מנג׳מנט בע״מ ,מרח׳
תובל  ,11רמת גן  ,52522טל׳  ,03-6123466למפרק 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.
יואב כפיר ,מנכ״ל

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,12.6.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול אגר ,ת״ז ,003299229
מיקנעם המושבה ,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.
ד״ר שאול אגר ,מפרק

אלאפן )ישראל( בע״מ
)ח״פ (51-074534-2
)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 המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,8.6.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יועץ המס דוד פלר ,ת״ז
 ,010129633מרח׳ דיזנגוף  ,24נתניה ,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 פלר ,יועץ מס ,מפרק

ו.צ.ב קרקעות בע״מ
)ח״פ (51-220500-6
)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 המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,8.6.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יועץ המס דוד פלר ,ת״ז
 ,010129633מרח׳ דיזנגוף  ,24נתניה ,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 פלר ,יועץ מס ,מפרק

משק אגר בע״מ
)ח״פ (51-203152-7
)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 המנין
ילקוט הפרסומים  ,5553כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו17.7.2006 ,

שפינסטל  -שירותי אינסטלציה ושיפוצים בע״מ
)ח״פ (51-293892-9
)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 המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,30.6.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שי גבאי ,מרח׳ החולה
 ,20רמת גן  ,52255למפרק 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.
שי גבאי ,עו״ד ,מפרק

גיא ברעם יזמות והשקעות בע״מ
)ח״פ (51-337563-4
)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 המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,15.6.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא ברעם ,ת״ז ,029621992
אשר כתובתו לצורך משלוח תביעות :אצל משרד עו״ד יוסף
זלצמן ושות׳ ,רח׳ החילזון  ,6רמת גן  ,52522למפרק 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.
גיא ברעם ,מפרק

ירון אלי בע״מ
)ח״פ (51-267634-3
)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 המנין
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של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,8.5.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ז׳ק אוחיון ,מרח׳ כ״ט
בנובמבר  ,2ירושלים ,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.
זיק אוחיון ,רו״ח ,מפרק

נדמר בע״מ
)ח״פ (51-329609-5
)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
המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,29.6.2006התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד חי ברוך ,ת״ז
 ,57344954ממגדל המוזיאון ,קומה  ,13רח׳ ברקוביץ׳  ,4תל 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.
חי ברוך ,עו״ד ,מפרק

אברהם לבנת אחזקות בע״מ
)ח״פ (51-263047-6
)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 המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,28.6.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד זרי רחימי פרידמן,
ת״ז  ,32832636ממגדל המוזיאון ,קומה  ,13רח׳ ברקוביץ׳  ,4תל
אביב ,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.
זרי רחימי פרידמן ,עו״ד ,מפרקת

יאידון  2003בע״מ
(44212-9J)51ח״פ
)בפירוק מרצון(
הודעה על פידוק מדצון ומינוי מפדקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.6.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ורד גמליאל ,מרח׳
החשמונאים  ,99תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ודד גמליאל ,עו״ד ,מפרקת

גנים סוכנות לביטוח )993ו( בע״מ
)ח״פ 77933-2ו-ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פידוק מדצון ומינוי מפדק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום 2.2005ו ,26.התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביב זיסמן ,מרח׳ הרצוג
 ,27גבעתיים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אביב זיסמן ,מפרק

איתן דונן עסקי דכב הבדוש בע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על פידוק מדצון ומינוי מפדק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,20.3.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן רונן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
איתן דונן ,מפרק

4234

המחיר  11.36שקלים חדשים

ISSN 0334-3030

ילקוט הפרסומים  ,5336ב״א בתמוז התשם״ו17.7.2006 ,
סודר במחי רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

